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UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/……./2018 

zawarta w Warszawie w dniu …. ….. .2018 roku pomiędzy: 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  

ul. Ogrodowa 5/7 w Warszawie (00-893), NIP: 525 20 88 391, REGON: 142 148 155, zwanym w dalszej 

części „Sprzedającym”, reprezentowanym przez: 

…………………………………………. - …………………………………………….  

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części Umowy „Kupującym”, reprezentowanym przez: 

…………………………………………. - …………………………………………….  

zwanymi „Stroną”  wspólnie lub „Stronami”. 

 

§ 1. 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu osobowego marki …………………..……….. o numerze 

rejestracyjnym …………………., rok produkcji ……… r., nr identyfikacyjny (VIN): …………………………………….., 

zwany dalej „pojazdem”. 

§ 2. 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność,  

(w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel figuruje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w którego ewidencji znajduje się pojazd), jest wolny od wad 

prawnych oraz praw osób trzecich. Nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest 

pojazd oraz nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia. 

§ 3. 

1. Cenę sprzedaży samochodu zgodnie ze złożoną przez Kupującego ofertą ustala się na kwotę 

brutto: ……………….. zł, (słownie: ……………………………………………………………………………………………….). 

2. Na poczet ceny zaliczona zostaje kwota wadium w wysokości .....................................zł brutto 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………….).  

3. Do zapłaty pozostaje kwota brutto …………………… zł, którą Kupujący wpłaci przelewem na konto 

Sprzedającego nr 89 1130 1017 0020 1027 7920 0002, na podstawie wystawionej przez 

Sprzedającego faktury, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty jej wystawienia. 

4. Za datę zapłaty Strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego. 

§ 4. 

1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi z miejsca postoju pojazdu, niezwłocznie po dokonaniu przez 

Kupującego zapłaty należnej kwoty, o której mowa w § 3 niniejszej Umowy. 

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

prawidłowego korzystania z pojazdu, a w szczególności dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, 

książkę serwisową. 

3. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony niniejszej Umowy 

protokołu przekazania i odbioru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

4. Do podpisania protokołu przekazania i odbioru ze strony Sprzedającego upoważnione są osoby: 

1) ………………………………………………………………………….. 

2) ………………………………………………………………………….. 

5. Zmiana osób wskazanych w ust. 4 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony  

i nie stanowi istotnej zmiany treści Umowy i nie wymaga podpisywania aneksu do umowy. 
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§ 5. 

1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu będącego przedmiotem umowy  

i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 

2. Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do 

nich żadnych zastrzeżeń. 

§ 6. 

Strony ustalają, że wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej Umowy ponosi 

Kupujący. 

§ 7. 

Sprzedającemu przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku, gdy Kupujący nie dokona zapłaty ceny, w terminie określonym w § 3 ust. 3. 

§ 8. 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 
w postaci aneksu podpisanego przez Strony z zastrzeżeniem § 4 ust. 5. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają obowiązujące w tym 
zakresie przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 

4. Załącznik do Umowy: 
Załącznik nr 1 – Protokół przekazania i odbioru, 
stanowi jej integralną część. 

 

 
KUPUJĄCY                                                                                                        SPRZEDAJĄCY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informujemy, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, tel. (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39,  
e-mail: poczta@wfosigw.pl   
Szczegółowa informacja dotycząca ochrony danych osobowych w WFOŚiGW w Warszawie umieszczona jest na stronie 
www.wfosigw.pl w zakładce RODO. 

 


