UMOWA SPRZEDAŻY POJAZDU

zawarta w dniu …………………. r. w Białymstoku pomiędzy:

Regionalną Izbą Obrachunkową ul. Branickiego 13,15-085 Białystok NIP: 542 20 87 279, REGON:
050206702, reprezentowaną przez ………………………

- Prezesa zwany dalej "Sprzedającym",

a

……………………… zwanym dalej "Kupującym", o następującej treści:

ZWAŻYWSZY, ŻE:
1) Sprzedający ogłosił w dniu 09 stycznia 2019 r. przetarg na sprzedaż samochodu marki Honda
Accord Sedan 2,0 rok produkcji 2005, Nr rejestracyjny BI 83183, VIN JHMCL75206C201488
(dalej jako Przedmiot sprzedaży), w trybie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami
majątku Skarbu Państwa (Dz.U.z 2017r. poz 729),
2) Termin przetargu został wyznaczony na dzień 29 stycznia 2019 r.,
3) Przed przystąpieniem do przetargu Kupujący wpłacił wadium w wymaganej kwocie, tj.
1740,00 złotych,
4) W związku ze złożeniem …….., prawidłowej oferty, komisja zawnioskowała o zawarcie
umowy zbycia przedmiotu przetargu n a rzecz …………………………… za kwotę …….. zł
(słownie: …………………………………………………….),

STRONY, POSTANOWIŁY ZAWRZEĆ UMOWĘ O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:
§1.
Oświadczenia Stron
1. Sprzedający oświadcza, że:

1) jest właścicielem Przedmiotu sprzedaży,
2) przedmiot sprzedaży jest wolny od obciążeń, w szczególności wynikających z obowiązujących
przepisów prawa jak i umów zawartych z innymi podmiotami.
2. Kupujący oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy i przed przystąpieniem do przetargu
miał możliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą przedmiotu sprzedaży, w tym książką
serwisową i kartą pojazdu oraz miał możliwość szczegółowego zapoznania się ze stanem
technicznym pojazdu.

§2.
Wydanie Przedmiotu sprzedaży
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje samochód marki Honda Accord Sedan szczegółowo
opisany w pkt 1 preambuły niniejszej umowy.
2. Sprzedający wraz z wydaniem Przedmiotu sprzedaży przekaże Kupującemu:
1) wszelką posiadaną dokumentację dotyczącą Przedmiotu sprzedaży a w szczególności: kartę
pojazdu,

książkę

serwisową,

dowód

rejestracyjny

oraz

kopię polisy

ubezpieczeniowej,
2) zapasowy komplet kół zimowych,
3) dwa komplety kluczyków.

§3.
Wysokość i sposób zapłaty ceny
1. Strony zgodnie oświadczają, że cena Przedmiotu sprzedaży została w ramach przeprowadzonej
procedury przetargowej ustalona na kwotę …………… zł brutto ( słownie: …………………..).
2. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny wskazanej w ust. 1 powyżej po pomniejszeniu o kwotę
uiszczonego wadium w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na rachunek bankowy
Sprzedającego o nr …………………………………………………………….

§4.
Wydanie Pojazdu
Wydanie Przedmiotu sprzedaży nastąpi pod adresem siedziby Sprzedającego (15-085 Białystok, ul.
Branickiego 13) w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Warunkiem wydania Pojazdu
przez Sprzedającego jest uregulowanie całości ceny wskazanej w § 3.

§5.
Odpowiedzialność i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Kupujący oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy miał możliwość zapoznania się z
dokumentacją dotyczącą Przedmiotu sprzedaży oraz szczegółowego zbadania jego stanu
technicznego.
2. W związku z powyższym Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za
wady fizyczne Przedmiotu sprzedaży wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego, w zakresie w
jakim ograniczenie to jest dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
§6
Przetwarzanie danych osobowych

Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego poinformowania o udostępnieniu ich danych
osobowych w celu realizacji umowy, zgodnie z klauzulami zamieszczonymi poniżej:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego:
Sprzedający realizując obowiązek Administratora wynikający z treści art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane
RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, ze zm.), informuje Kupującego, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa w
Białymstoku, reprezentowana przez Prezesa Izby. Siedziba Administratora mieści się przy ul. J.K.
Branickiego 13, 15-085 Białystok.
2. Został wyznaczony inspektor ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan kontaktować
się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący
sposób: listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. J.K. Branickiego 13, 15-085 Białystok
lub przez e-mail: iod@bialystok.rio.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizowania umowy sprzedaży samochodu.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane m.in. organom państwa na mocy przepisów prawa
lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie
są udostępniane komercyjnie.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz wymagany
przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji przewidzianej w przepisach prawo
zamówień publicznych oraz przepisach związanych z przechowywaniem dokumentacji księgowej.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.
Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów
interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. Przysługuje
Pani/Panu również prawo usunięcia danych, o ile wystąpią przesłanki zawarte w treści art. 17
RODO.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych
uniemożliwi udział w realizacji umowy sprzedaży samochodu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§7.
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie ewentualne dodatkowe koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy
obciążają Kupującego.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Sprzedający

Kupujący

