
Załącznik Nr 2 do ogłoszenia SPZOZ.ADTE-SZ.2251.2.3.2020.IK 

 

Umowa kupna - sprzedaży Ambulansu Specjalistycznego 

 

zawarta w Kole w dniu ……..………………………… r. pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
62-600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25 
NIP: 666-18-89-172 REGON: 000308554 

 

reprezentowanym przez : 
 

1. Iwona Wiśniewska – Dyrektor SP ZOZ w Kole 
 

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”, a 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………….…………………………………………… 

NIP: …………………………………. REGON: ……………………………………… 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………. 

Zamieszkałym: …………………………………………………………………………. 

Nr PESEL: ………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu: ……………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym ” 

o następującej treści:  

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: 

Ambulans Specjalistyczny PEGOUT, Model pojazdu: Expert 229 2.0 HDI MR 07 E4 2.9t, 

Wersja: 229 L2H2, VIN: VF3XTRHKH9Z043393, Rok produkcji: 2009, Nr rejestracyjny: 

PKL23799, (ambulans bez wyposażenia medycznego). 

2. Sprzedający oświadcza, że pojazd szczegółowo określony w § 1 ust.1 będący przedmiotem 

umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób 

trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest pojazd, nie stanowi 

on również przedmiotu zabezpieczenia. 

3. Sprzedający oświadcza, że pojazd ma ważne badanie techniczne wykonane na stacji 

diagnostycznej. 

4. Sprzedający przenosi na Kupującego własność pojazdu szczegółowo określonego 

w § 1 ust.1. 



§ 2 

1. Cena samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy sprzedaży wynosi: 

……………………..………….. (słownie …………………………………….……..………………………), 

w tym podatek VAT według stawki ……..……%, w kwocie …………..………..……………… 

(słownie …………………………………………………..………………………………………………… ) 

 

2. Sprzedający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i ma numer 

identyfikacji podatkowej NIP: ………………………….. 

3. Kupujący oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i ma numer 

identyfikacji podatkowej NIP: ………………………... 

§ 3 

1. Odbiór samochodu określonego w § 1 umowy nastąpi w ciągu ………… dni kalendarzowych od 

daty podpisania umowy.  

2. O przygotowaniu samochodu do wydania Sprzedający powiadomi Kupującego na 3 dni przed 

planowanym odbiorem samochodu telefonicznie, nr telefonu …………………. 

3. W przypadku gdy Kupujący odmówi odbioru pojazdu, Sprzedający jest uprawniony do oddania 

pojazdu na przechowanie na koszt i ryzyko Kupującego.  

4. Strony ustalają, że osobami umocowanymi do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy 

są: 

- w imieniu Sprzedającego - ………………………………………………. 

- w imieniu Kupującego  - …………………………………………………. 

§ 4 

W dniu odbioru pojazdu Sprzedający przekaże Kupującemu dodatkowo: 

1/dwa komplety kluczy  

2/ dokumenty pojazdu 

§ 5 

Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu. 

Kupujący oświadcza nadto, iż nabywa samochód w takim stanie technicznym, w jakim się on 

aktualnie znajduje i nie będzie zgłaszał żadnych, związanych z tym stanem, roszczeń w stosunku 

do Sprzedającego. Strony wyłączają zastosowanie art. 556 k.c . Kupujący nie będzie wnosił 

roszczeń zgodnie z art. 558 § 1 k.c. 

 

 



§ 6 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy, koszty 

administracyjne, podatkowe obciążają Kupującego.  

§ 7 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć w sposób 

polubowny przez strony, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Sprzedającego 

§ 8 

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

Kupujący      Sprzedający 

 

 

 ………………..………….    ……………………………… 


