
Sprzedaż pojazdu marki Jelcz WUKO 
 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie 

U M O W A   NR  ……. / PZDP / 2022 
 

Zawarta w  dniu  …………..02.2022r. w Cieszynie pomiędzy Powiatem Cieszyńskim z siedzibą 
ul. Bobrecka 29 43-400 Cieszyn, NIP 548-26-04-548, reprezentowany przez Wiesława Sosina 
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych  w Cieszynie  43 – 400 Cieszyn, ul. Bobrecka 
29, działającego na podstawie Uchwały nr 999/ZP/VI/22 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 
3 lutego 2022r.,  zwanym dalej „Sprzedającym”,  
a   
 
……………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Kupującym ”. 

 
Podstawę zawarcia umowy stanowi wybór najlepszej oferty na sprzedaż pojazdu 
specjalistycznego marki Jelcz WUKO stanowiącego własność Powiatowego Zarządu Dróg 
Publicznych w Cieszynie, nr sprawy 12/2022. 

§ 1. 
1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem pojazdu JELCZ o numerze rejestracyjnym 

SCI 33090, rok produkcji: 1992 r. 
2. Sprzedający oświadcza, że pojazd JELCZ opisany w ust. 1, jest wolny od wad prawnych i 

obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem jakiegokolwiek postępowania 
bądź przedmiotu zabezpieczenia.  

3. Wszelkie podatki i inne opłaty związane z niniejszą umową ponosi Kupujący. 

§ 2. 
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje opisany w § 1 ust. 1 pojazd JELCZ za kwotę 
brutto:.........................(słownie:..................................................................) złotych polskich, 
wskazaną podczas licytacji oraz w fakturze VAT wystawionej przez Sprzedającego. 

§ 3.  
1. Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego 

pojazdu. Kupujący oświadcza nadto, iż nabywa pojazd w takim stanie technicznym, w 
jakim się on aktualnie znajduje i nie będzie zgłaszał żadnych, związanych z tym stanem, 
zastrzeżeń i roszczeń w stosunku do Sprzedającego. Kupujący wyraża zgodę na 
wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi. 

2. Opis stanu pojazdu wraz ze zdjęciami stanowi załącznik nr 1 do umowy. 
3. Kupujący oświadcza, że sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu oraz dowodu 
rejestracyjnego i nie wnosi do nich zastrzeżeń. 

§ 4.  
1. Zapłata za przedmiot sprzedaży nastąpi w terminie do 7 dni od dnia licytacji, na podstawie 

faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego.  
2. Kupujący zobowiązuje się: 
a) zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia licytacji; 
b) odebrać pojazd w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zapłaty ceny nabycia; 

 

§ 5 
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1. Sprzedający wraz z pojazdem wydał Kupującemu kluczyki (2 kpl.) oraz następujące 
dokumenty: 

1) Dowód rejestracyjny, 
2) Aktualną Polisę Ubezpieczenia OC. 

§ 6.  
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu 
cywilnego.  

§ 7.  
Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają 
rozstrzygnięciu Sądu Właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 8.  
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 9.  
Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Sprzedającego 
jeden dla Kupującego. 
 
 
 
 

KUPUJĄCY:                                                                    SPRZEDAJĄCY: 
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KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 
załącznik nr 1 do Umowy 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 

Publicznych, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, 
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest – iod@powiat.cieszyn.pl , tel. 33 4777 226, 

pisemnie na adres siedziby Administratora: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. 
Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, 

3) Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich 
przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres. 
min 6 lat od rzeczowego zakończenia realizacji projektu. Po spełnieniu celu, dla którego 
Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych; 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

/Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników/; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
/Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego/;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
 
 
 
         ……………………… 
 
 


