
                     
       UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU 

 

Zawarta w dniu ……………………………… pomiędzy: 

   

 

 

NIP: 8121645639      REGON: 670146450 

reprezentowanym przez: 

mgr Roman Wysocki – Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach 

Zwanym dalej  Sprzedającym 

a 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Adres ….……………………………………………………………………………………………… 

 

Zwanym dalej  Kupującym 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Sprzedającego przetargu publicznego 

składnika rzeczowego majątku ruchomego. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu specjalnego - karetki 

marka: VOLKSWAGEN CRAFTER    

rok produkcji : 2006   

nr nadwozia: WV1ZZZ2EZ76018535 

pojemność silnika : 2 458 cm³ 

nr rejestracyjny: WKZ 44 EH  nr karty pojazdu : AAA7326623 

przebieg : 620 000 km 

kolor: BIAŁY  z  oznaczeniami samochodu sanitarnego 

2. Sprzedający oświadcza, że samochód będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego 

własność, nie toczy się wobec niego żadne postępowanie w związku z ww. samochodem, samochód 

jest wolny od wad prawnych i praw osób trzecich oraz nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia. 

3. Sprzedający oświadcza, że samochód jest wolny od wad fizycznych to znaczy jest sprawny,           

w stanie technicznym umożliwiającym jego używanie w oznaczonym celu tj. do jazdy  

w ruchu drogowym.  



4. Kupujący oświadcza, że Sprzedający przed zawarciem umowy udzielił Kupującemu wszelkich 

niezbędnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących pojazdu określonego 

w § 1 powyżej a także udzielił mu jasnych, zrozumiałych i nie wprowadzających w błąd  informacji, 

wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z przedmiotu umowy, w tym wyjaśnień 

odnośnie sposobu korzystania z pojazdu. 

5. Kupujący oświadcza, że Sprzedający zapewnił mu przed zawarciem umowy odpowiednie wa-

runki techniczno – organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru pojazdu, sprawdzenie jego 

stanu technicznego, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych 

podzespołów. 

6.   Kupujący oświadcza, że samochód opisany w § 1 powyżej osobiście oglądał, dokonał jego prze-

glądu technicznego oraz odbył jazdę próbną. 

7.  Kupujący oświadcza ponadto, że nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno co do stanu tech-

nicznego pojazdu, jego właściwości, jego parametrów a także jego wyglądu.  

8.  Kupujący oświadcza, że po zapoznaniu się ze stanem technicznym nie wnosi i nie będzie wnosił 

wobec Sprzedającego żadnych roszczeń z tego tytułu. 

§ 2 

1. Kupujący zobowiązuje się do odebrania samochodu specjalnego w uzgodnionym ze 

Sprzedającym terminie . Wszelkie koszty związane z odbiorem i transportem pokrywa Kupujący. 

2. Osoba odpowiedzialna za realizacje umowy: 

- ze strony Kupującego jest:.................................................................................................................. 

- ze strony Sprzedającego jest Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego oraz Inspektor 

Działu Administracyjno – Gospodarczego. 

3. Za wszelkie ewentualne szkody w imieniu Sprzedającego, powstałe podczas załadunku i transportu 

odpowiada Kupujący. 

4. Samochód specjalny przechodzi na własność Kupującego z chwilą podpisania przez strony 

protokołu przekazania samochodu specjalnego, jednakże nie wcześniej niż z chwilą zapłaty przez 

Kupującego ceny sprzedaży. 

5.Przy wydaniu samochodu specjalnego Sprzedający przekaże Kupującemu następujące dokumenty, 

tj: 

- Dowód Rejestracyjny 

- Karta  Pojazdu 

- Wyciąg ze świadectwa homologacji 

oraz 2 komplety kluczyków. 

§ 3 

1. Cenę sprzedaży samochodu sanitarnego zgodnie ze złożoną przez Kupującego ofertą ustala się na 

kwotę zł brutto: ….................................................................................................................................. 



…............................................................................................................................................................

2. Do zapłaty kwota zł brutto............................zł, którą Kupujący ureguluje przelewem na konto 

Sprzedającego na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie do 3 dni od daty podpisania 

Umowy. 

3. Zapłata ceny sprzedaży, o której mowa w ust.1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Sprzedającego:56 1560 0013 2336 7257 5000 0001, w terminie od daty zawarcia niniejszej umowy. 

4. Datą zapłaty ceny sprzedaży jest data jej zaksięgowania na rachunek bankowy Sprzedającego. 

§ 4 

1.  Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych postanowienia niniejszej umowy będą miały 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2.  Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego. 

3.  Strony umowy zobowiązuje się do ochrony otrzymanych danych osobowych w ramach realizacji 

umowy oraz zachowania ich w tajemnicy. 

4.   Kupujący zobowiązuje się do zapoznania się z klauzulami informacyjnymi Sprzedającego. 

5. Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do właściwego organu 

nadzorczego w przypadku, gdy uzna że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

§ 5 

Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6 

Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Umowy strony starać się będą rozwiązywać 

polubownie. W przypadku niemożliwości porozumienia właściwym do rozpoznania będzie sąd 

miejscowo właściwy dla Sprzedającego. 

             § 7 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Sprzedającego i jeden dla 

Kupującego. 

 

 

 

 

……………………………..      ……………………………. 

Sprzedający        Kupujący 

 
 



 

                                                                                              Załącznik     Nr ... 

 

Protokół  Zdawczo-odbiorczy samochodu 
 

spisany w dniu ……….. 2022 r. 

 

pomiędzy : 

 

 

SAMODZIELNYM  PUBLICZNYM  ZESPOŁEM  ZAKŁADÓW  OPIEKI ZDROWOTNEJ 

w  KOZIENICACH 

ul. Al. Wł. Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Sprzedający przekazuje   a  Kupujący  odbiera niżej wskazany samochód 

 

marka: VOLKSWAGEN CRAFTER    

rok produkcji : 2006   

nr nadwozia: WV1ZZZ2EZ76018535 

pojemność silnika : 2 458 cm³ 

nr rejestracyjny: WKZ 44 EH  nr karty pojazdu : AAA7326623 

przebieg : 620 000  km 

 

- Dowód Rejestracyjny 

- Karta  Pojazdu 

- Wyciąg ze świadectwa homologacji 

- ubezpieczenie : Polisa  OC nr ……………………….. 

 - komplet  kluczyków ……. szt. 

 

 

SPRZEDAJĄCY                    KUPUJĄCY: 

 

 

 

 

        Jednocześnie oświadczam , że zostałem 

        poinformowany o zabezpieczeniu 

        pojazdu  jedynie w zakresie OC 

        do dnia  …………………...2022 r. 


