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„ W Z Ó R ”  

U M O W A  S P R Z E D A Ż Y  S A M O C H O D U                      

N r  ZTM.EL.2104.1.2021 

 

zawarta w dniu ………………………………………. r. w Poznaniu, pomiędzy: 

 

Miastem Poznań - Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki 59,                   

60-770 Poznań, NIP: 2090001440, REGON 631257822, BDO 000138597 reprezentowanym przez: 

Jana Gosiewskiego – Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu 

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”, 

a 

Panem/Panią …………., zam. …………., legitymującego się dowodem osobistym  nr ……………., wydanym 

przez ……………………. 

zwanym w dalszej części umowy „ Kupującym”, o następującej treści: 

  

§ 1 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż, samochodu marki VOLKSWAGEN 2K CADDY 1.9 TDI 55 kW, rok 

produkcji: 2007, numer nadwozia, WV2ZZZ2KZ8X084768, nr rejestracyjny PO552GR o przebiegu 

……………………….km. 

 

§ 2 

1. Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność samochodu określonego  w § 1 i wydać go 

Kupującemu, a Kupujący zobowiązuje się odebrać samochód i zapłacić Sprzedającemu cenę. 

2.  Sprzedający oświadcza, że samochód jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami osób 

trzecich oraz nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, którego przedmiotem jest ten pojazd, ani 

nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. 

 

§ 3 

1. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny nabywanego pojazdu. 

2. Strony zgodnie ograniczają uprawnienia z tytułu rękojmi do roku od wydania pojazdu, zgodnie                      

z art. 568 § 1 kc.  

3. Kupujący oświadcza, że sprawdził oznaczenie numerów pojazdu z numerami w Dowodzie Rejestracyjnym 

oraz Karcie Pojazdu i nie wnosi do nich zastrzeżeń. 
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§ 4 

1. Cena nabycia przedmiotu Umowy określonego w §1, ustalona na podstawie przeprowadzonego 

publicznego przetargu pisemnego i wyborze najkorzystniejszej oferty wynosi……………………………….zł 

brutto (słownie:…………………….........) 

2. Zapłaty ceny, o której mowa w §4 ust. 1, Kupujący dokona w formie przelewu, w terminie 3 dni od dnia 

zawarcia niniejszej Umowy, na rachunek bankowy Sprzedającego  nr 45 1020 4027 0000 1702 1262 7222. 

3. Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej Umowy 

oraz wszelkie opłaty obciążają Kupującego. 

4. Datą zapłaty należnej kwoty jest data wpływu kwoty określonej w § 4 ust. 1  na rachunek określony                 

w ust. 2 . 

§ 5 

1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w siedzibie Sprzedającego w Poznaniu, ul. Matejki 59 niezwłocznie po 

zapłacie całej ceny nabycia, o której mowa w § 4. na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego, stanowiącego 

Załącznika do niniejszej Umowy. 

2. Podstawą wydania przedmiotu Umowy będzie okazanie przez Kupującego dowodu uregulowania zapłaty oraz 

uzyskania potwierdzenia od Głównego Księgowego Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu o wpływie 

środków pieniężnych na rachunek wskazany § 4 ust 2. 

3. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, niezbędne do 

prawidłowego korzystania z niego. 

4. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust 1 na Kupującego przechodzą 

wszelkie prawa i obowiązki związane z przedmiotem Umowy. 

 

§ 6 

Kupujący po odebraniu auta zobowiązany jest do usunięcia z karoserii samochodu wszystkich emblematów    

z logo ZTM w terminie 7 dni od podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. 

 

§ 7 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) z 

siedzibą przy ul. Matejki 59, 60-770 Poznań. 

2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych może Pan/Pani 

kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych. Kontakt przez e-mail: iod@ztm.poznan.pl. 

3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizowania Umowy sprzedaży samochodu. 
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4. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane m. in. organom państwa na mocy przepisów prawa lub 

innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy oraz wymagany przepisami 

prawa okres przechowywania dokumentacji przewidzianej w przepisach prawa związanych z 

przechowywaniem dokumentacji księgowej. Dane, po zrealizowaniu celu dla którego zostały zebrane, będą 

przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 

dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich: 

sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o 

ochronie danych osobowych. 

8. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi 

udział w realizacji Umowy sprzedaży samochodu. 

9. Pana/Pani dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

§ 8 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) 

§ 10 

Ewentualne spory, mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Sprzedającego. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Sprzedający         Kupujący 

 
 
 
 
Załącznik: 
Protokół zdawczo odbiorczy samochodu. 


