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 Załącznik nr 3 

 

UMOWA nr ______________ 

zawarta w dniu ___________________2021 r. w Warszawie pomiędzy: 

Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Warszawie, z siedzibą: 00-373 Warszawa, ul. 

Nowy Świat 18/20,  

NIP: 525-15-13-136, REGON: 006374351, zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą – 

reprezentowanym przez:  

……………………………………… – ………………………………………………………  

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części Kupującym, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanych łącznie Stronami, 

§ 1. 

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje, w wyniku wygranego postępowania przetargowego, 

samochód osobowy Skoda Oktavia, rok produkcji 2001, i nr rej. WI26718, nr nadwozia: 

TMBCK41UX1X434015. 

§ 2. 

1. Przedmiot sprzedaży stanowi własność Sprzedawcy, jest wolny od wad prawnych, nie 

jest obciążony prawami osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczą się żadne 

postępowania. Przedmiot ten nie stanowi również przedmiotu zabezpieczenia. 

2. Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego 

pojazdu. Kupujący oświadcza nadto, iż nabywa samochód w takim stanie technicznym, w jakim 

się on aktualnie znajduje i nie będzie zgłaszał żadnych, związanych z tym stanem, roszczeń  

w stosunku do sprzedającego. 
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§ 3. 

1. Kupujący, tytułem ceny sprzedaży zapłaci Sprzedawcy kwotę ……………………… zł. 

brutto (słownie: ………………………………………………………………………. złotych), 

przelewem na konto o nr …………………………………………………………………….., na 

podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury w terminie 7 dni od jej otrzymania. 

2. Na poczet ceny zalicza się wpłacone przez Kupującego wadium w kwocie ……………. 

złotych (słownie .…………………………………………………………………………... zł.).  

§ 4. 

1. Wydanie przedmioty sprzedaży nastąpi w siedzibie Sprzedającego (Wojewódzki Urząd 

Ochrony Zabytków w Warszawie) w terminie 3 dni po otrzymaniu zapłaty ceny sprzedaży na 

podstawie protokołu odbioru. 

2. Sprzedający wraz z samochodem wydał Kupującemu następujące dotyczące go 

dokumenty: 

a. dowód rejestracyjny samochodu seria: DR/BAM 2274031; 

b. karta pojazdu seria: KP/AAA1691695; 

c. kluczyki – 2 komplety; 

§ 5. 

Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także podatek od 

czynności cywilnoprawnych, obciążają Kupującego. 

§ 6. 

1. Administratorem danych osobowych wskazywanych niniejszej umowie oraz 

udostępnionych w celu jej realizacji jest Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków  

z siedzibą przy ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa, tel. 22 44 30 405, fax 22 44 30 401, 

e-mail: info@mwkz.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod nr. tel.: 22 44 30 432 oraz 

drogą elektroniczną: iod@mwkz.pl. 

3. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe uzyskane od Wykonawcy w związku 

z realizacją umowy będą przetwarzane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami 

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 

(RODO) w celu realizacji niniejszej umowy. 

4. Strony zobowiązują się do: 

a. wzajemnego stosowania zasad poufności dokumentów i informacji uzyskanych od drugiej 
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Strony w związku z wykonywanym przedmiotem umowy zarówno w trakcie jej trwania 

jak i po ustaniu stosunku wynikającego z umowy; wszelkie dokumenty będą ujawniane 

jedynie w zakresie niezbędnym, związanym z realizacją przedmiotu umowy, po wyrażeniu 

zgody przez drugą Stronę;  

b. zabezpieczania przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem wszelkich otrzymanych 

dokumentów (w tym na mobilnych nośnikach) związanych z przedmiotem umowy; 

c. niewykorzystywania zebranych informacji prawnie chronionych dla celów innych 

niż wynikające z realizacji umowy; 

d. niezwłocznego przekazywania drugiej Stronie informacji o wszelkich przypadkach 

naruszenia tajemnicy informacji prawnie chronionych lub o ich niewłaściwym użyciu. 

§ 7. 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym 

zakresie przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Kupującego, 

dwa dla Sprzedającego. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………. ……………………………… 
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