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zawarta ………. 2019 roku w Dobrzejewicach Dobrzejewicach pomiędzy 

Powiatem Toruńskim, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, NIP: 956-20-86-885, działającym 

przez jednostkę organizacyjną: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w 

Dobrzejewicach, Dobrzejewice 62, 87-123 Dobrzejewice, reprezentowany przez 

Dyrektora działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą nr 241/2016 

Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie udzielenia 

pełnomocnictw Dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu – Mieczysława 

Kasprowicza, zwanego dalej w treści Umowy, „Sprzedającym”,  

a ………………………………………………………….………, zamieszkałym 

w ………………………………………… PESEL ………………….., zwanym 

dalej w treści umowy „Kupującym” 
 
 
 

§ 1 

Umowę zawarto na skutek aukcji ustnej przeprowadzonej w dniu 20 czerwca 2019 
roku w Siedzibie Sprzedającego. 
 

§ 2. 

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje samochód  

a) marka i model:  Citroen Berlingo  
b) rok produkcji:  1998, 
c) silnik:  1,4 Tt/LPG, 
d) nr karty pojazdu:   …., 
e) nr identyfikacyjny VIN:   VF7MFKFXFWK204461 
f) przebieg:   191.506  km, 

 

będący składnikiem majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu 
Toruńskiego, pozostający w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej  
„Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach. 

2. Stan techniczny samochodu będącego przedmiotem umowy jest znany 
Kupującemu i z tego tytułu nie wnosi on i wnosić nie będzie żadnych pretensji. 
Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawany pojazd. 

 

§ 3. 

1. Na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedającego, Kupujący zapłaci 
przelewem na konto Sprzedającego uwidocznione na fakturze cenę nabycia 
ustaloną w drodze postępowania aukcyjnego, to jest …………….. zł (słownie: 
……………………… złotych), niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w 
terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni. 
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2. Jeżeli Kupujący nie uiści w terminie siedmiu dni ceny nabycia, samochód 
zostanie sprzedany osobie, która zaoferowała drugą co do wartości kwotę 
zakupu. 

3. Wydanie pojazdu Kupującemu nastąpi po podpisaniu niniejszej Umowy Kupna-
Sprzedaży niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia. 

4. Kupujący zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym dokona 
przerejestrowania pojazdu we właściwym Wydziale Komunikacji. 

 
§ 4. 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Sprzedający może odstąpić od umowy w chwili powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach.  

 
§ 5. 

Sprzedający może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia w przypadku 
zwłoki Kupującego w zapłacie należności za wyżej wymieniony pojazd. 

 
§ 6. 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 7. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 8. 

1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez Strony polubownie. Próba osiągnięcia rozwiązania polubownego będzie 
uważana za niedoszłą do skutku od momentu, gdy jedna ze Stron poinformuje  
o tym pisemnie drugą Stronę. 

2. Jeśli rozwiązanie polubowne nie będzie możliwe, spór zostanie rozstrzygnięty 
przez właściwy sąd. 

 
§ 9. 

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

 

ZA SPRZEDAJĄCEGO KUPUJĄCY: 

…………….....................…………. …………….....................…………. 
 

* * *  


