
załącznik nr 2 

wzór umowy sprzedaży 

UMOWA SPRZEDAŻY 

 

 

zawarta ………………………………….. w Warszawie, pomiędzy: 

 

Polska Agencja Prasowa S.A., z siedzibą w Warszawie [kod pocztowy 00-502] przy ul. 

Brackiej 6/8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000067663, NIP 526-02-50-742, 

kapitał zakładowy w wysokości 52.703.520.00 zł wpłacony w całości, reprezentowaną przez 

………………………………………….., 

zwaną  dalej SPRZEDAWCĄ 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….….….. 

zwanym dalej KUPUJĄCYM 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: 

marka i model ………………………………………………………………………………. 

rok produkcji ……………………….,  nr  silnika ……………………………….………….  

nr nadwozia ……………………………, nr rejestracyjny …………………….…………… 

(dalej: „pojazd”). 

2. Sprzedaż pojazdu następuje w wyniku przeprowadzenia przetargu, którego organizatorem 

jest Sprzedawca, a uczestnikiem Kupujący. 

3. Sprzedawca oświadcza, że pojazd stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad 

prawnych oraz praw osób trzecich oraz nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.  

 

§ 2 

1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu, wykonał jazdę 

próbną / zrezygnował z wykonania jazdy próbnej i że stan techniczny pojazdu jest mu 

znany. 

2. Kupujący oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń zarówno co do stanu technicznego, 

właściwości, parametrów, a także co do wyglądu pojazdu. 

 

§ 3 

1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje pojazd za cenę ………………… zł (słownie: 

……………………………………………………………….………) zł. 

2. Na poczet ceny sprzedaży zostaje zaliczona kwota wpłaconego przez Kupującego wadium 

w wysokości …………………………………… 

 



3. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną określoną 

w wyniku przetargu, o której mowa w ust. 1 powyżej, a kwotą wpłaconego wadium, w 

terminie określonym w regulaminie przetargu, w ramach którego następuje sprzedaż 

pojazdu. 

4. Wydanie pojazdu nastąpi w siedzibie Sprzedawcy, w godzinach 9:00 - 16:00, niezwłocznie 

po zaksięgowaniu ceny sprzedaży na rachunku bankowym Sprzedawcy. 

5. Wydanie pojazdu nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony protokołu zdawczo-

odbiorczego. Z chwilą podpisania protokołu na Kupującego przechodzą wszelkie prawa i 

obowiązki związane z przedmiotem umowy. 

6. Wraz z wydaniem pojazdu Sprzedawca przekaże Kupującemu wszelkie posiadane przez 

niego rzeczy służące do korzystania z pojazdu, w tym dwa komplety kluczyków oraz koło 

zapasowe. Sprzedawca wyda Kupującemu niezbędne dokumenty związane z pojazdem, w 

tym dowód rejestracyjny, kartę pojazdu i instrukcję obsługi. 

 

§ 4 

1. Wszelkiego rodzaju koszty wynikające z zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdą przepisy kodeksu 

cywilnego. 

4. Dla sporów wynikłych na tle niniejszej umowy właściwy będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Sprzedawcy. 

5. Umowę sporządzono w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.  

 

 

 

 

SPRZEDAWCA                                                                                                KUPUJĄCY 

 

 

 


