
Załącznik nr 2 
 
 

Wzór umowy 
 
Zawarta w dniu  ......................... w Słupsku pomiędzy: 
Województwem Pomorskiem, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786 
Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk,  
Regon: 221037680 
zwanym dalej „Sprzedawcą", reprezentowanym przez: 

Dyrektora Zespołu – Bożenę Sikorę   
 
a 
Panem/Panią ..................................................  
numer PESEL ............................................................................ , 
zamieszkałym/ą w.................................................. przy ul. 
....................................................... , 
lub 
nazwa/siedziba……………………………………………
…………………………………..., 

 
zwanym/ą w treści umowy "Kupującym" 

 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, strony zawierają niniejszą 
umowę, zwaną dalej „Umową”,  o następującej treści: 

 
§ 1 

Sprzedający sprzedaje, a  Kupujący niniejszym nabywa pojazd/y: 

 
samochód ciężarowy marki Nissan Navara  

• numer rejestracyjny: GS 63605 
• nr VIN: VSKCVND40U0314156 
• rok produkcji: 2008, data pierwszej rejestracji  18.06.2008 r. 
• pojemność silnika 2488 cm³, moc silnika 126 kW (171 KM) 
• rodzaj nadwozia: pickup, 4  drzwiowy 
• rodzaj paliwa: olej napędowy 

lub/i 

 samochód osobowy marki Citroen Berlingo 
• numer rejestracyjny: GS 62363 
• nr VIN: VF7GJKFWB93132554 
• rok produkcji: 2004, data pierwszej rejestracji 28.06.2004 r. 
• pojemność silnika 1360 cm³, moc silnika 55 kW (75 KM) 
• rodzaj nadwozia: kombi, 5 drzwiowy 
• rodzaj paliwa: benzyna 

 
 

§ 2 

Pojazd/y, o którym/ych mowa w § 1 Umowy stanowi/ą własność Sprzedającego, jest/ są 
wolny/e od  wad prawnych, nie jest/są obciążony/e prawami na rzecz osób trzecich oraz w 
stosunku do niego/nich nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem jest/są 
ten/te pojazd/y, nie stanowi/ą on/one również przedmiotu zabezpieczenia. 



§ 3 

1. Tytułem zapłaty ceny za pojazd/y, o którym/ych mowa w § 1 Umowy Kupujący zapłaci 
Sprzedającemu kwotę …………………. złotych brutto (słownie: 
…………………………………….……..), płatną w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
przez Kupującego faktury, przelewem na konto Sprzedającego wskazane na fakturze. 

2. Zwłoka Kupującego w zapłacie wynagrodzenia przekraczająca okres 14 dni upoważnia 
Sprzedającego do odstąpienia od umowy i nałożenia na Kupującego kary umownej w 
wysokości 10% kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

 
 

§ 4 

1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez Kupującego 
wynagrodzenia Sprzedającemu, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu/ów do chwili uiszczenia przez 
Kupującego ceny za pojazd/y. 

3. Miejscem wydania pojazdu/ów będzie siedziba Sprzedającego, tj. parking przy budynku 
przy 
ul. Poniatowskiego 4A w Słupsku.  

4. Wydanie pojazdu/ów wraz z dokumentami nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – 
odbiorczego podpisanego przez Kupującego i przedstawiciela  Sprzedającego. 

5. Wraz z pojazdem/ami Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane przez niego 
dokumenty, dotyczące pojazdu/ów w tym Kartę pojazdu, dowód  rejestracyjny. 

 
 

§ 5 

1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym pojazdu/ów, 
o którym/ych mowa w § 1 oraz jego/ich stanem technicznym i nie wnosi do nich 
zastrzeżeń oraz zrzeka się w  tym zakresie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 
Sprzedającego, nadto Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne 
i prawne pojazdu/ów na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. 

2. Kupujący sprawdził, także oznaczenia numerowe pojazdu/ów i dowodu 
rejestracyjnego, nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń. 

3.  Kupujący w ciągu 30 dni od dnia zakupu ww. pojazdu dokona wypowiedzenia 
dotychczas trwającej umowy ubezpieczeniowej i ubezpieczy samochód w zakresie 
OC.  

 
§ 6 

Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także koszty 
uiszczenia opłaty skarbowej, obciążają Kupującego. 

 
§ 7 

Ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 roku 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) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Sprzedający informuje a 
Kupujący potwierdza otrzymanie informacji, że: 

a) administratorem danych osobowych Kupującego jest Województwo Pomorskie – 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk;  

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskieparki.pl lub 



tel. 59 842 98 29; 

c) dane osobowe Kupującego przetwarzane będą w celu realizacji Umowy, na 
podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz rozliczeń finansowo – księgowych i w 
celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO; 

d) dane osobowe będą przetwarzane w zakresie określonym w Regulaminie: imienia, 
nazwiska, adresu zamieszkania, danych kontaktowych Kupującego; 

e) dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez administratora 
pracownikom, dostawcom usług bankowych i informatycznych (którym zleci usługi 
związane  
z przetwarzaniem danych osobowych), jak i podmiotom upoważnionym, którym 
dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie przepisów powszechnie 
obowiązującego; 

f) dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne 
do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nadto okres ten może być 
dłuższy  
z powodu przetwarzania w celach statystycznych oraz w celach archiwalnych na 
zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach 

g) z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów RODO Kupujący posiada prawo do 
żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania; 

h) Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych; 

i) podanie przez Kupującego danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy. 
Kupujący jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji Umowy
1
. 

 
 

§ 8 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem  nieważności. 
 

 
§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym 
zakresie przepisy kodeksu cywilnego. 

 
 

§ 10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Sprzedającego i 
jeden dla Kupującego. 

 
 

KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY 
 
 
 
 
 

1 Postanowienia § 7 zostaną wprowadzone do umowy zawartej z osobą fizyczną, osobą 
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 


