Załącznik nr 2
Umowa nr …………………………
Zawarta w dniu _______w Warszawie pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481
LXII Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego ul. Konwiktorska 5/7, 00-216
Warszawa, reprezentowanym przez:
Annę Szymczyk - Dyrektora LXII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im.
Generała Broni Władysława Andersa, działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia _____________znak:___________________ zwaną dalej
„Sprzedawcą”
a
Panem/Panią , legitymującym/ą się dowodem osobistym
seria nr
wydanym przez
,
numer PESEL ,
zamieszkałym/ą w przy ul.
,
zwanym/ą w treści umowy "Kupującym",
nazwa/siedziba…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………..,
reprezentowaną przez: ………………………………………………….
o następującej treści:
§1
Sprzedawca przenosi na Kupującego prawo własności pojazdu marki__________________
Model_____________________
o numerze rejestracyjnym__________________
o numerze silnika_________________
o nr VIN_____________________
rok produkcji__________________
przebieg____________________
pojemność silnika______________,
a Kupujący zobowiązuje się zapłacić na rzecz Sprzedawcy cenę w wysokości i na warunkach
określonych w niniejszej umowie.
§2
Pojazd, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy stanowi własność Sprzedawcy, jest wolny od
wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego
nie toczą się żadne postępowania, którego przedmiotem jest ten pojazd ani nie stanowi on
również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
1. Kupujący, tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedawcy kwotę ……………..… zł
brutto (słownie: ……………………………………………………………………złotych), która to
kwota
stanowi
kwotę
po
odliczeniu
wadium
w
wysokości
_________zł
(słownie:________________) wpłaconego przez Kupującego w dniu ……………………………

2. Cena płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr ___________________ na
podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury, w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia
przetargu. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§4
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni po uiszczeniu należnej ceny, o której
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w siedzibie Sprzedawcy i podpisaniu protokołu zdawczo –
odbiorczego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zapłaty przez Kupującego całej ceny
nabycia.
2. Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, niezbędne do
prawidłowego korzystania z pojazdu.
3. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór samochodu będącego przedmiotem
sprzedaży.
4. Odbiór przedmiotu sprzedaży odbędzie się transportem Kupującego i na jego koszt oraz

jego staraniem.
§5
1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego w § 1 niniejszej
umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie miał w stosunku do Sprzedawcy żadnych
roszczeń.
2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc
do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Kupujący dokona ubezpieczenia samochodu w zakresie OC.

§6
Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także koszty
uiszczenia opłaty skarbowej, obciążają Kupującego. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu
rękojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy zostaje wyłączona.
§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.
§ 10
Wszelkie spory z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Sprzedawcy.
§ 11
1. Kupujący oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść niniejszej umowy, a w szczególności
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz.
1764), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Sprzedawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych
w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko,
a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy.

3. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu ustawy
o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest Prezydent m.st.
Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do systemów informatycznych Urzędu M.
St. Warszawy.

§ 12
1. W przypadku nie wpłacenia ceny, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w terminie
określonym w umowie, Kupujący traci prawa wynikające z przetargu oraz złożone wadium, które
przepada na rzecz Sprzedawcy.
2. W przypadku nie odebrania lub nie wywiezienia przedmiotu sprzedaży w terminie, o którym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący zapłaci
Sprzedawcy karę umowną w wysokości 0,3% całkowitej ceny sprzedaży brutto określonej
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu tego zobowiązania.
3. Sprzedawca może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przewyższa
wysokość zastrzeżonych kar umownych.

