
 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia   
 

UMOWA SPRZEDAŻY POJAZDU 
 

zawarta w Warszawie w dniu …………….. 2019 r. w wyniku 
przeprowadzonego przetargu na sprzedaż samochodów osobowych znak: 
MAN2L - 011 -  - 2019 pomiędzy: 

,,Koleje Mazowieckie – KM’’ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Lubelska 
26, 03 – 802 Warszawa, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS: 0000222735, NIP 113-25-20-369, REGON 015876404, kapitał 
zakładowy w wysokości 481 909 000,00 PLN, reprezentowaną przez : 
 

1. ………………………………….. 
 

2. …………………………………..  
 
zwaną w dalszej części Umowy Sprzedającym  
 

a  
 

1. ……………………………………….. 
 

2. ………………………………………. 

 
zwanym/ą w dalszej części Umowy Kupującym  
 
o następującej treści. 

 
§1 

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony poniżej pojazd:  

 
1. marka………………………………….. 

model .....................................................  

numer rejestracyjny .................................  

numer silnika..........................................  

nr VIN....................................................  

rok produkcji .........................................  

przebieg ................................................  

pojemność silnika ..................................  



 

 

 

§2 
Pojazd, o którym mowa w § 1  stanowi własność Sprzedającego, jest wolny                
od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz                 
w stosunku do niego nie toczy się żadne postępowanie, ani nie stanowi                  
on przedmiotu zabezpieczenia. 

§3 

1. Kupujący, tytułem ceny za pojazd zapłaci Sprzedającemu kwotę ......................  

zł brutto (słownie: ................................................................................................  

złotych) przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze: 

2. Zapłata ceny, o której mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia niniejszej Umowy. 

3. W przypadku nie otrzymania całości ceny sprzedaży w terminie 
wskazanym w ust. 2, Sprzedający może odstąpić od umowy. Odstąpienie 
od umowy przez Sprzedającego może nastąpić w terminie 60 dni od dnia 
upływu terminu płatności, o którym mowa w ust. 2. 

§4 
1 .  Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Sprzedającego, 
niezwłocznie po uiszczeniu kwoty, o której mowa w § 3 ust.1. 

2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące 
pojazdu, niezbędne do prawidłowego korzystania z pojazdu,                                   
a w szczególności instrukcję obsługi, kartę pojazdu oraz książkę serwisową. 

§5 
1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu 
wskazanego w § 1 niniejszej umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie 
będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.  
2. Strony wyłączają uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne pojazdów. 
3. Postanowienia ust. 2 nie mają zastosowania w przypadku konsumenta. 
4. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdów i dowodu 
rejestracyjnego, nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń. 
5. Kupujący ubezpiecza pojazd w zakresie OC i NNW. 

§6 
Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy, w tym także koszty 
podatków i opłat, obciążają Kupującego. 

§7 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 



 

§8 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają 
obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 9  
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze Stron. 

Sprzedający   Kupujący 
 
 
 
 


