Załącznik nr 2 do Procedury sprzedaży samochodu osobowego w trybie przetargu ustnego z
dnia 24 maja 2017 r.

UMOWA SPRZEDAŻY POJAZDU
zawarta w dniu ......................... w Warszawie pomiędzy:
spółką

Przedsiębiorstwo

Wydawnicze

„Rzeczpospolita”

Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością, Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydz. Gospodarczy, KRS 0000572675; NIP: 525-00037-23, REGON: 000902783, reprezentowaną przez Tomasza Przybka - Prezesa Zarządu
zwana dalej "Sprzedającym",
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej "Kupującym", o następującej treści:
ZWAŻYWSZY, ŻE:
1) Sprzedający ogłosił w dniu 24 maja 2017 r. przetarg ustny na sprzedaż samochodu
marki SUBARU model Legacy Outback 06-10, typ/wersja 2.5RA SPE aut, rok
produkcji 2007, nr nadwozia JF1BP9LLA7G078082, nr rejestracyjny WU69827 (dalej
jako Przedmiot sprzedaży), w trybie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu
na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku
komercjalizacji,
2) Termin licytacji został wyznaczony na dzień 19 czerwca 2017 r.,
3) Przed przystąpieniem do przetargu Kupujący wpłacił wadium w wymaganej kwocie,
tj. 2.860 PLN,
4) W ramach procedury przetargowej prowadzonej w trybie przetargu ustnego, Kupujący
zaoferował najwyższą cenę, w związku z czym Sprzedający udzielił mu przybicia,
STRONY, POSTANOWIŁY ZAWRZEĆ UMOWĘ O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:

§ 1.
[oświadczenia Stron]
1. Sprzedający oświadcza, że:
1) jest właścicielem Przedmiotu sprzedaży,
2) Przedmiot sprzedaży jest wolny od obciążeń, w szczególności wynikających z
obowiązujących przepisów prawa jak i umów zawartych z innymi podmiotami.
2. Kupujący oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy i przed przystąpieniem do
przetargu miał możliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą Przedmiotu
sprzedaży, w tym książką serwisową i kartą pojazdu oraz miał możliwość szczegółowego
zapoznania się ze stanem technicznym pojazdu.
§ 2.
[wydanie Przedmiotu sprzedaży]
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje samochód marki Subaru, model Legacy
Outback szczegółowo opisany w pkt 1 preambuły niniejszej umowy.
2. Sprzedający wraz z wydaniem Przedmiotu sprzedaży przekaże Kupującemu:
1) wszelką posiadaną dokumentację dotyczącą Przedmiotu sprzedaży a w szczególności:
kartę pojazdu, książkę serwisową, dowód rejestracyjny oraz kopię polisy
ubezpieczeniowej,
2) zapasowy komplet opon zimowych,
3) dwa komplety kluczyków.
§ 3.
[wysokość i sposób zapłaty ceny]
1. Strony zgodnie oświadczają, że cena Przedmiotu sprzedaży została w ramach
przeprowadzonej procedury przetargowej ustalona na kwotę ____________________ zł
(słownie: ________________________________) netto, tj. _______________________
zł (słownie: ________________________________) brutto.
2. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny wskazanej w ust. 1 powyżej po pomniejszeniu
o kwotę uiszczonego wadium w terminie 7 dni od dnia udzielenia przybicia na rachunek
bankowy Sprzedającego o nr 17 1750 0009 0000 0000 0168 7395.

§ 4.
[wydanie Pojazdu]
Wydanie Przedmiotu sprzedaży nastąpi pod adresem siedziby Sprzedającego (02-011
Warszawa, Al. Jerozolimskie 107) w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
Warunkiem wydania Pojazdu przez Sprzedającego jest uregulowanie całości ceny wskazanej
w § 3.
§ 5.
[odpowiedzialność i uprawnienia z tytułu rękojmi]
1. Kupujący oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy miał możliwość zapoznania
się dokumentacją dotyczącą Przedmiotu sprzedaży oraz szczegółowego zbadania jego
stanu technicznego
2. W związku z powyższym Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu
rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu sprzedaży wynikające z przepisów Kodeksu
cywilnego, w zakresie w jakim ograniczenie to jest dopuszczalne na podstawie
powszechnie

obowiązujących

przepisów

prawa.

Powyższe

ograniczenie

odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie ma zastosowania do nabywcy będącego
konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
§ 6.
[postanowienia końcowe]
1. Wszelkie ewentualne dodatkowe koszty związane z realizacją postanowień niniejszej
umowy obciążają Kupującego.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
Sprzedający
.....................................

Kupujący
....................................

