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BIBLIOTEKA NARODOWA 

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa 

tel. 22 608 22 88, e-mail: administracja@bn.org.pl  

 

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY 

 NR  ___/SPR/2016 

 

zawarta w dniu ______________ 2016 r. Warszawie pomiędzy: 

 

Biblioteką Narodową; 02-086 Warszawa; al. Niepodległości 213 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………….. 

zwaną dalej „Sprzedającym”, 

 

a: 

………………………, z siedzibą w ……………….. ul. ........................................ NIP …………., 

REGON …………….., ………………………………………………………… 

zwanym dalej „Kupującym”, 

 

zwanych dalej łącznie „Stronami”. 

 

§ 1.  

Przedmiotem umowy sprzedaży jest pojazd: TOYOTA AVENSIS 1.8 SEDAN zielony metalik,  

nr rejestracyjny …………..……………… 

 

§ 2.  

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny  

od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem 

jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 

 

§ 3. 

1. Cena sprzedaży pojazdu określonego w § 1 umowy wynosi: …………. zł brutto (słownie: 

………………) i zostanie uiszczona przez Kupującego w dacie sprzedaży. 

2. Za datę sprzedaży Strony zgodnie uznają datę podpisania przez upoważnionych przedstawicieli 

Stron protokołu odbioru przedmiotu umowy. Protokół stanowi załącznik nr. 1 do umowy. Z dniem 

podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy na Kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej 

utraty lub uszkodzenia rzeczy. 

3. Sprzedający zobowiązuje się do wystawienia faktury na przedmiot zakupu w terminie 7 dni od daty 

sprzedaży.  

 

§ 4. 

1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy 

za cenę określoną w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 
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2. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór pojazdu poprzez podpisanie protokołu odbioru przedmiotu 

umowy bez wad. 

 

§ 5. 

1. Pojazd określony w § 1 umowy nie posiada aktualnych badań technicznych w dowodzie 

rejestracyjnym. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w związku z niedopuszczeniem pojazdu 

do ruchu drogowego transport pojazdu możliwy jest wyłącznie na lawecie. 

2. Kupujący dokona odbioru pojazdu z siedziby Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 

w Warszawie na własny koszt, po uprzednim zawiadomieniu Sprzedającego o terminie odbioru 

z zachowaniem co najmniej jednodniowego terminu od dnia zawiadomienia. 

3. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego w § 1 niniejszej 

umowy, w takim stanie pojazd kupuje i oświadcza, iż z tego tytułu nie będzie wnosił żadnych 

roszczeń do Sprzedającego.  

4. Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosi do nich 

żadnych zastrzeżeń.  

 

§ 6. 

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej 

umowy obciążają Kupującego. 

 

§ 7. 

1. Strony ustanawiają swoich przedstawicieli dla realizacji niniejszej umowy, w szczególności 

do konsultowania i udzielania niezbędnych wyjaśnień oraz uzgodnień związanych z realizacją 

umowy, w osobach: 

a) ze strony Kupującego:  

 ………………., mail: ……………... 

b) ze strony Sprzedającego: 

 Joanna Dawidowska,  tel. 22 608 22 88, mail: administracja@bn.org.pl   

§ 8. 

Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie na mocy zgodnych oświadczeń Stron złożonych 

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

 

§ 9. 

1. Strony zgodnie oświadczają, że dążyć będą do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów 

mogących powstać na tle realizacji niniejszej umowy. 



 

 

2. Spory, których nie będzie można rozwiązać polubownie, rozstrzygane będą przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Kupującego i jeden  

dla Sprzedającego. 

 

 

 

Sprzedający       Kupujący 

 


