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Umowa sprzedaży  

zawarta w  dniu ............................. w Krakowie pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółką Akcyjną w Krakowie 

z siedzibą w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (adres do korespondencji: ul.                     
J. Brożka 3, 30-347 Kraków), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia XI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000025692, NIP: PL6790085613, 
posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 84.882.400,00 zł oraz kapitał wpłacony w wysokości 
84.882.400,00 zł, którą reprezentują:  

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

zwaną w dalszej części umowy SPRZEDAJĄCYM lub MPK S.A. w Krakowie 

a  

( w przypadku spółek prawa handlowego) 

...............................................................................................................................................................

z siedzibą w......................................., adres:........................................................................................ 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ............................................................................................ 

Wydział .........Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS.........................................., 

posiadającą REGON.........................................., NIP....................................., posiadającą kapitał 

zakładowy w wysokości ..................................... zł* oraz kapitał wpłacony                                                  

w wysokości............................................... zł**,  reprezentowaną przez:  

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

na podstawie pełnomocnictwa............................................................................................................. 

*dotyczy Sp. z o.o. i S.A. 

**dotyczy S.A. 

(w przypadku osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

..................................................................................................zam......................................................

................................................................................ legitymującym/-ą się dowodem osobistym (seria  

nr)................................................................................................................................prowadzącym/-ą 

działalność gospodarczą pod 

firmą.......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................*

siedziba i adres firmy:...................................................................................................*, wpisanym/-ą 

do CEIDG*, NIP.............................................* REGON.....................................................*,  

*dot. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 

(w przypadku spółki cywilnej) 
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solidarnie pomiędzy: 

(imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr i seria dowodu osobistego, NIP, REGON 

Wspólników) 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

wpisanymi do CEIDG, prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą 

.............................................................................................................................. siedziba i adres 

spółki....................................................................................................................................................., 

NIP.............................................REGON............................................................ 

 

zwanym/-ą w dalszej części umowy KUPUJĄCYM 

zwanymi dalej łącznie lub osobno Stronami lub Stroną, 

o następującej treści: 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie „Regulaminu sprzedaży w drodze licytacji rzeczy 
znalezionych w obiektach lub w środkach komunikacji miejskiej i przekazanych do przedsiębiorstwa, 
obowiązujący w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółce Akcyjnej w Krakowie”. 

Ogłoszenie o licytacji z dnia ……………..… znak sprawy :…………………….., zgłoszenie do udziału w licytacji 
oraz protokół z licytacji stanowią integralną cześć umowy. 

 

* informacja dot. przetwarzania danych osobowych dla umów zawartych z osobami fizycznymi prowadzącymi 

lub nie prowadzącymi działalność gospodarczą (jeżeli dotyczy): 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 

S.A. w Krakowie z siedzibą przy ul. św. Wawrzyńca 13 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest zawarta umowa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z MPK 

S.A. w Krakowie i jej realizacji. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo do żądania usunięcia danych może nastąpić  

w przypadkach określonych w przepisach prawa. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami 

regulującymi państwowe zasoby archiwalne. Odbiorcami danych mogą być podmioty, z którymi MPK S.A.  

w Krakowie współpracuje w ramach wykonania niniejszej umowy. 
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W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MPK S.A.  

w Krakowie, który możliwy jest poprzez adres e-mail: iodo@mpk.krakow.pl lub telefonicznie: (12) 254 14 54. 

 

§ 1 

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa przedmiot licytacji określony w załączniku nr 1 do 
umowy (ogłoszenie o licytacji), zwany dalej przedmiotem sprzedaży. 

§ 2 

Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy (sprzedaży) stanowi jego wyłączną własność, jest 
wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz, że nie jest mu wiadomym, aby toczyło się 
postępowanie, którego jest  przedmiotem oraz, że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. 

§ 3 

1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za przedmiot sprzedaży określony w § 1 niniejszej umowy 

cenę: …………………………………………………………………………………………… zł brutto 

(słownie: ……………………………………………………………….), w tym  należny podatek 

VAT). 

2. Należność za przedmiot umowy należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego w BZ 
WBK S.A.  nr 30 1090 2053 0000 0001 3089 5742, lub gotówką w Kasie Głównej MPK S.A.  
w Krakowie w budynku przy ul Jana Brożka 3 w Krakowie, w terminie do 3 dni roboczych od 
dnia zawarcia umowy. 

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

4. Kupujący odbierze przedmiot umowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy  
z zastrzeżeniem, iż przedmiot umowy zostanie wydany dopiero po uiszczeniu należności,  
o której mowa w ust. 2. W przypadku braku zapłaty w terminie wynikającym  
z umowy i braku odbioru przedmiotu licytacji z tej przyczyny zastosowanie znajdzie § 3 ust. 5 
umowy. 

5. W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w ustępie powyższym, Sprzedający naliczy 
Kupującemu opłatę za przechowanie w wysokości  brutto: 50 zł ( w tym podatek VAT).  

6. W przypadku niedokonania zapłaty w terminie wynikającym z Umowy Sprzedający może 

rozwiązać umowę za pisemnym powiadomieniem Kupującego. 

7. Miejscem wydania przedmiotu umowy jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka 

Akcyjna w Krakowie ul. Św. Wawrzyńca 13 w Krakowie.  

8. Wydanie nastąpi po telefonicznym uzgodnieniu z przedstawicielem Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółki Akcyjnej w Krakowie. Wydanie nastąpi na podstawie 

protokołu odbioru przedmiotu licytacji. 

9. Przedstawicielem Sprzedającego (MPK S.A. w Krakowie) jest: Kierownik Działu Obsługi 

Pasażera, Joanna Świt tel. 12/254-13-69.  

10. Ze strony Kupującego osobą wyznaczoną do kontaktu jest:……… 

……………………………….……… (imię i nazwisko)  tel………………………….. 

11. Sprzedający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w przepisach   

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej 

RODO), w szczególności art. 13 RODO. 
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12. Kupujący oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w przepisach RODO  

w szczególności art. 13.  

§ 4 

Kupujący oświadcza, że stan przedmiotu sprzedaży jest mu znany i z tego tytułu nie będzie rościł 
żadnych pretensji do Sprzedającego. 

§ 5 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

2. Spory powstałe na tle realizacji tej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby   
Sprzedającego. 

§ 6 

1. Załącznik do niniejszej umowy stanowi jej integralną część. 

2. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba, że 
umowa stanowi inaczej.  

4. Zmiana wszelkich danych kontaktowych (osoby kontaktowe, numery telefonów i faksów, adresy 
e-mail) wskazanych w umowie jest dopuszczalna za powiadomieniem drugiej Strony w formie 
pisemnej lub elektronicznej lub faksem bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. 

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

  SPRZEDAJĄCY        KUPUJĄCY 


