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Umowa sprzedaży 

Nr ……../2021 

zawarta w dniu …….., w Wołominie pomiędzy: 

Szpitalem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie z siedzibą przy  

ul. Gdyńskiej 1/3, 05-200 Wołomin, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV  Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037824,  NIP 125-09-31-792, REGON 

000310315, zwanym w treści umowy „Sprzedawcą”, 

 

reprezentowany przez:  

Grzegorza Kryckiego – Dyrektora 

 

a 

 

.......................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

[imię i nazwisko/firma; miejsce zamieszkania/siedziba i adres; Nr we właściwym 

rejestrze oraz nazwa rejestru; kapitał zakładowy; CEIDG/REGON, NIP] 

reprezentowanym przez: 

.............................................................................................................................. 

[imię i nazwisko, uprawnienie do reprezentacji] 

 

zwanym w treści umowy „Kupującym”, 

 

łącznie zwanymi w dalszej części Umowy Stronami  

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu …………………nr….na  

sprzedaż trzech pojazdów służbowych typu ambulans przez Szpital Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Wołominie  

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu służbowego typu ambulans (karetki) marki 

....................... model .............., Nr rejestracyjny ................ , Nr identyfikacyjny (VIN) 

..................., rok produkcji ............, kolor ................, przebieg ...................., pojemność 

silnika ........( szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w Formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr …….. do Umowy). 

2. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący 

kupuje, wymieniony powyżej pojazd, według ceny zgodnej ze złożoną ofertą. 

§ 2 
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1. Sprzedawca oświadcza, że pojazd, o którym mowa w § 1 stanowi jego wyłączną 

własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne 

postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd,  nie stanowi on również 

przedmiotu zabezpieczenia. 

2. Sprzedawca oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy nie ma wad 

technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego. 

3. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu, o którym 

mowa w § 1 i nie wnosi zastrzeżeń. 

4. Strony zgodnie ustalają, że wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne sprzedanego pojazdu. 

 

 

    § 3 

1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy tytułem ceny pojazdu opisanego w § 1 niniejszej umowy 

kwotę ………………………. zł (słownie: ………………………………). 

2. Zapłata przez Kupującego ceny nastąpi w terminie 7 

3. , na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT przelewem na rachunek 

bankowy Sprzedawcy wskazany w fakturze. 

4. Własność pojazdu zostaje zastrzeżona na rzecz Sprzedawcy do chwili całkowitej 

zapłaty ceny sprzedaży, o której mowa w ust.1 . 

 

 

§ 4 

1. Odbiór przez Kupującego Przedmiotu umowy oraz jego wydanie Kupującemu nastąpi 

w siedzibie Sprzedawcy w terminie 3.dni od dnia zaksięgowania przez Sprzedawcę 

środków, w wysokości, o której mowa w § 3, na rachunku bankowym Sprzedawcy, na 

podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, podpisanego przez obie Strony. 

2. Wszelkie czynności związane z rejestracją pojazdu zostaną podjęte przez Kupującego 

w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zawarcia umowy. 

3. Z chwilą podpisania niniejszej Umowy przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary 

związane  z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia 

rzeczy. 

 

 

 

§ 5 

1. Sprzedawca, wraz z pojazdem, o którym mowa w § 1, przekaże na podstawie 

protokołu, o którym mowa w § 4 ust.1 : 

a) kartę pojazdu 

b) dowód rejestracyjny 

c) dokument polisy OC ważnej do ……… 
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d) komplet kluczyków 

 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy 

będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

3. Dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy właściwym jest Sąd właściwy 

miejscowo dla miejsca siedziby Sprzedawcy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

KUPUJĄCY          SPRZEDAWCA 


