
Projekt 

 

Umowa kupna- sprzedaży 

Nr ............./2022 

 

 

zawarta w dniu .....................2022 r. w Świdnicy pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Powiatowym Pogotowiem Ratunkowym w 

Świdnicy, ul. Leśna 31, 58-100 Świdnica, NIP 884-23-36-012 

REGON 891097676 , zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez : 

 

1.Dyrektor Zakładu - …………………………………………. 

 

a 

 

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

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

 

w dalszej części umowy zwanym Kupującym , reprezentowanym przez: 

 

1............................................................................................................... 

 

o następującej treści: 

     § 1. 

 

Sprzedający sprzedaje , a Kupujący kupuje: 

 

1. Nazwa pojazdu: …………………………….. 

2. Rok produkcji: ……………………………… 

3. Nr VIN:……..…………………….…………. 

4. Przebieg: …………………….……….……… 



     § 2. 

 

Pojazd, o którym mowa w § 1 stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od wad prawnych, nie jest 

obciążony prawami na rzecz osób trzecich, nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia oraz nie toczą się 

żadne postępowania , którego przedmiotem jest ten pojazd. 

 

     § 3. 

 

1. Kupujący tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedającemu kwotę ..........................zł. 

(słownie:.................................................................................. zł.), płatną przelewem na rachunek 

bankowy Sprzedającego, wskazany przez Sprzedającego na fakturze. 

2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przed terminem wyznaczonym do zawarcia 

umowy sprzedaży, to jest nie dłużej niż 7 dni od dnia wyboru jego oferty lub udzielenia mu przebicia 

w przypadku sprzedaży w trybie aukcji. 

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto Sprzedającego. 

 

     § 4. 

 

1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty, o której mowa 

w § 3 i podpisaniu niniejszej umowy w siedzibie Sprzedającego. 

2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu.  

3. Kupujący wraz z podpisaniem umowy kwituje odbiór pojazdu, będącego przedmiotem sprzedaży. 

 

     § 5. 

 

Kupujący oświadcza, że jest mu znany stan techniczny pojazdu i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu 

nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego. 

            

      § 6. 

 

Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy obciążają Kupującego. 

     § 7. 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 



 

     § 8. 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

 

     § 9. 

 

1.Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarze 

otrzymuje Sprzedający , a jeden Kupujący 

2. Wraz z niniejszą umową wydano Kupującemu: 

 

-............................................ 

-.............................................. 

-................................................. 

 

 

 

Kupujący:      Sprzedający: 

 

 

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

 

    

 

  

 

 

 

 


