
Sprzedaż sygnalizacji tymczasowej marki NISSEN typ LZA 500  własność PZDP w Cieszynie 
 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie 

U M O W A   NR   ……… / PZDP / 2019 
 

Zawarta w  dniu …….2019r. w Cieszynie pomiędzy: 
 
Powiatem Cieszyńskim z siedzibą  w 43-400 Cieszyn NIP 548-26-04-548, reprezentowanym przez 
Magdalenę Suchanek – Kowalską Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie 
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 grudnia 2016 
nr WO.0027.43.2016,  zwanym dalej „Sprzedającym”,  
a   
 
imię, nazwisko, adres  
Seria i nr dowodu osobistego: …………………… 
 
zwanym dalej „Kupującym ”. 

 
Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik licytacji na sprzedaż sygnalizacji tymczasowej marki 
NISSEN typ LZA 500 przeprowadzonej w dniu 06.11.2019r. w siedzibie Powiatowego Zarząd Dróg 
Publicznych w Cieszynie, nr sprawy 30/2019. 

§ 1. 
1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem sygnalizacji tymczasowej marki NISSEN typ LZA 500 

o numerze seryjnym 245601-1, rok produkcji: 2011r. 
2. Sprzedający oświadcza, że sygnalizacja tymczasowa marki NISSEN typ LZA 500 opisana w ust. 1, 

jest wolna 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 opisaną w § 1 ust. 1 sygnalizację tymczasową marki 
NISSEN typ LZA 500  za kwotę brutto: …………….. (słownie: …………….. 0/00) złotych polskich, 
wskazaną podczas licytacji oraz w fakturze VAT wystawionej przez Sprzedającego. 

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

Kupujący oświadcza nadto, iż nabywa urządzenie w takim stanie technicznym, w jakim się ono 
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. Kupujący oświadcza, że sprawdził oznaczenia numeryczne urządzenia i nie wnosi żadnych 
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 sprzęt w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zapłaty ceny nabycia. 

§ 5 
1. Sprzedający wraz z sygnalizacją wydał Kupującemu następujące dokumenty: 

1) Instrukcję obsługi sprzętu. 
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§ 6.  
1. Strony zgodnie oświadczają, iż w zakresie ochrony danych osobowych działają zgodnie 

z rozporządzeniem 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. L Nr 119 z 4.5.2016 r. s. 1–88 z późn. zm.). 

2. Sprzedający informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe Kupującego (o ile jest osobą fizyczną), 
w sposób i na zasadach określonych w Klauzuli Informacyjnej zgodnie z art. 13 RODO.  

3. Strony przekazują sobie wzajemnie dane osobowe swojego personelu w zakresie niezbędnym do 
sprawnego wykonania przedmiotowej umowy. 

4. Strony zobowiązują się do poinformowania swojego personelu o przetwarzaniu ich danych 
osobowych przez drugą stronę umowy. 

5. Strony oświadczają, iż dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie osoby pisemnie 
upoważnione, które przeszły szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych. 

6. Strony zobowiązują się do niewykorzystywania pozyskanych informacji i nieprzetwarzania danych 
osobowych w innym celu i w innym zakresie, niż zostało to określone w Umowie.   

§ 7.  

Kupujący oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy stanowi informację publiczną w 
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1429) oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 
zawartych w niniejszej umowie obejmujących firmę/imię i nazwisko, zakres zawartej umowy oraz w 
szczególności informację o wynagrodzeniu, jakie otrzymał z tytułu wykonania niniejszej umowy na 
potrzeby udostępnienia informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie 
wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 

§ 8.  
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.  

§ 9.  
Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu 
Sądu Właściwego dla siedziby Sprzedającego. 

§ 10.  
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 11.  
Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Sprzedającego jeden dla 
Kupującego. 
 
 
 
 

KUPUJĄCY:                                                                    SPRZEDAJĄCY: 
 


