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UMOWA SPRZEDAŻY NR ……... 

Zawarta w dniu ……………….. w Siemiatyczach pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach z siedzibą w Siemiatyczach 

przy ul. Szpitalna 8, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego  

pod numerem KRS 0000034997, NIP: 544-12-95-180, REGON: 050653482,  

reprezentowanym przez: 

Andrzej Szewczuk – Dyrektor 

zwanym dalej Sprzedającym 

a 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

 zwanym dalej Kupującym 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty z dnia…….. na sprzedaż używanych 

samochodów specjalnych. 

 

§ 1 

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje używany samochód specjalny marki Mercedes Sprinter 

316 CDI MR’06 E5 3,5 t (zwany dalej „samochodem”) o numerze rejestracyjnym BSI 99KL 

Szczegółowe informacje dot. samochodu  zawarte są w „Opisie przedmiotu sprzedaży”, stanowiący 

załącznik nr 1 do umowy. 

 

§ 2 

1. Sprzedawca oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną 

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

postępowanie, którego przedmiotem jest ten samochód, że nie stanowi on również przedmiotu 

zabezpieczenia. 

2. Sprzedawca oświadcza, że samochód 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 
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1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy tytułem ceny samochodu opisanego w § 1 niniejszej umowy kwotę 

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

2. Własność samochodu zostaje zastrzeżona na rzecz Sprzedawcy do chwili całkowitej zapłaty ceny 

sprzedaży, o której mowa w ust. 1. 

3. Zapłata przez Kupującego ceny, o której mowa w ust. 1 nastąpi przed dokonaniem przez 

Kupującego odbioru samochodu będącego przedmiotem umowy, o którym odbiorze mowa w § 5. 

4. Zapłata, o której mowa w pkt. 3 nastąpi na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury 

VAT przelewem na konto bankowe Sprzedającego, …………………………………………… 

 

§ 5 

1. Kupujący zobowiązany jest dokonać odbioru samochodu będącego przedmiotem umowy w terminie 

7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, na koszt własny. 

2. Odbiór nastąpi na podstawie protokołu, podpisanego przez obie strony. 

3. Odbiór przedmiotu umowy dokonany będzie w Siemiatyczach przy ul. Szpitalna 8. 

 

§ 6 

1. Sprzedawca, wraz z będącym przedmiotem umowy samochodem, o którym mowa w § 1, przekaże 

na podstawie protokołu, o którym mowa w § 5: 

a. książkę pojazdu 

b. dowód rejestracyjny 

c. dokument ważnej polisy OC 

 

§ 7 

Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane  z 

rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. 

 

§ 8 

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

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

dla miejsca siedziby Sprzedawcy. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

SPRZEDAWCA       KUPUJĄCY 


