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   Załącznik  Nr 2 
 
 

 Warszawa, dnia …………………r. 

         

UMOWA  Nr …………/2021 (wzór) 

 

Sprzedający:  
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 
Adres: 03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16 
KRS:  Nr 0000098738 
REGON: 001024020 
NIP:  525-000-83-30 
 

Kupujący:  
Imię i nazwisko:         
Adres zamieszkania:  
Seria i numer dowodu osobistego:  
Wydany przez  
NIP:   
REGON:  
PESEL: 

§ 1 
 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu – samochód ciężarowego FS LUBLIN  model Żuk 

A07H wersja 0701 

  

Marka:            FS Lublin 

Model:            Żuk  A07H  wersja 0701 

Dopuszczalna ładowność (liczba miejsc) 5 osób + 550 kg lub 925 kg 

Dopuszczalna masa całkowita        2500 kg 

Rok produkcji:            1998 r. 

Nr rejestracyjny:                       WZC 058T 

Pojemność silnika / Moc silnika:     2120 cm
3
 / 51 kW       

 

Rodzaj paliwa:            benzyna 

Przebieg:                        161916 km 

Data pierwszej rejestracji:               27.02.1998 r. 

Właściciel:                        pierwszy 

Kolor powłoki lakierniczej:             zielony 

Skrzynia biegów:                             manualna 

Numer VIN:                                    WAX024100037 

Rodzaj nadwozia:                            furgon 4 drzwiowy 5 osobowy 

Ubezpieczenie OC:                       ważne do 01.03.2022 r. 

Przegląd techniczny:                       ważny do 08.07.2022 r. 

 
§ 2 

 
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od 
wad prawnych oraz praw osób trzecich, ani nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.  
 

§ 3 
 

Cenę sprzedaży samochodu zgodnie ze złożoną ofertą przez Kupującego ustala się na kwotę: 
…………………….. zł (słownie: …………………………………………………………………….……………) 
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§ 4 

 
1. Na poczet ceny zaliczona zostaje kwota wadium w wysokości .....................................zł. 
2. Do zapłaty pozostaje kwota zł brutto …………………… zł, którą Kupujący ureguluje przelewem 

na konto Sprzedającego na podstawie wystawionej faktury w terminie do 7 dni od daty jego 
wystawienia lub w kasie Instytutu.. 
 

 
§ 5 

 
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w siedzibie Sprzedającego na podstawie protokołu zdawczo- 
odbiorczego, po potwierdzeniu wpływu kwoty określonej w § 4 na konto Sprzedającego. 
 

§ 6 

 
Ze strony Sprzedającego do podpisania protokołu, o którym mowa w § 5 umowy są upoważnione osoby: 
…………...………………… lub w zastępstwie ………………………………. 
 

 
§ 7 

 
Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany i zrzeka się wszystkich roszczeń. 
Sprzedający i kupujący wyłączają wszelkie roszczenia z tytułu rękojmi. 
 

§ 8 
 
Z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w § 5 na Kupującego przechodzą wszelkie prawa 
i obowiązki związane z przedmiotem umowy. 

§ 9 
 
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy 
oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego. 
 

§ 10 
 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 
przepisy Kodeksu cywilnego.  

§ 11 
 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
Integralną częścią umowy jest faktura VAT, wystawiona przez Sprzedawcę.  
 
 
 
 

KUPUJĄCY        SPRZEDAJĄCY   
 


