
Załącznik nr.2 

UMOWA SPRZEDAŻY 

 

 

zawarta w dniu ……..2022 roku, pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejskiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie przy ul. Bolesława Chrobrego 10, 81-756 Sopot, 

zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorstw nr KRS 0000009616, NIP: 585 13 44 104, Regon: 

191287660, reprezentowanym przez: 

 

1. Ryszarda Karpińskiego- Dyrektora 

zwanym dalej Sprzedawcą, 

a 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

1. ……….…………..- …………………………… 

zwanym w dalszej części niniejszej umowy Kupującym. 

 

 

 

§ 1 

1. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność przedmiotu sprzedaży  

i wydać mu przedmiot sprzedaży, a Kupujący zobowiązuje się przedmiot sprzedaży 

odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę, na warunkach wskazanych w niniejszej umowie  

i w jej załącznikach. 

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż VW CRAFTER 35 TDi o nr rej GSP99JG, rok 

produkcji 2008 

3. Sprzedawca oświadcza, iż jest pojazdu wskazanego w ust. 2, który jest wolny od wad 

prawnych oraz nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich.  

4. Z tytułu wykonania umowy Kupujący zapłaci Sprzedawcy kwotę w wysokości ……….. zł 

brutto.   

 

§2 

1. Wydanie przedmiotu umowy wraz z dokumentami nastąpi po podpisaniu umowy 

sprzedaży i po uiszczeniu wynagrodzenia Sprzedawcy – płatność w gotówce przy 

podpisaniu umowy lub płatności na konto Sprzedawcy. 

2. Kupujący winien uiścić zapłatę za przedmiot umowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 

niniejszej umowy. 

3. Dowód wydania przedmiotu umowy stanowi protokół zdawczo – odbiorczy, stanowiący 

Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

4. Sprzedawca zastrzega sobie własność przedmiotu umowy do chwili uiszczenia przez 

Kupującego ceny. 



5. Miejscem wydania pojazdu będzie: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  

z Przychodnią w Sopocie przy ul. Bolesława Chrobrego 10.  

 

§ 3 

1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym wyposażenia pojazdu  

i ze stanem technicznym pojazdu wskazanego w § 1 ust. 2 i z tego tytułu nie wnosi żadnych 

zastrzeżeń.  

2. Kupujący dokonał sprawdzenia oznakowania pojazdu i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.  

 

§4 

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy 

obciążają Kupującego.  

 

§5 

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

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

4. Wszystkie niżej wymienione załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(Podpis Sprzedawcy)                     (Podpis Kupującego) 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1- protokół zdawczo – odbiorczy, 

2) Załącznik nr 3- Oferta.  

 

 

 



 
Załącznik Nr 1 do umowy  

 
PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY 

 
 
 
spisany w dniu………………………w:  

Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejskiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie przy ul. Bolesława Chrobrego 10. 

Przedmiotem protokołu zdawczo- odbiorczego jest: 

VW CRAFTER 35 TDi o nr rej GSP99JG, rok produkcji 2008 VIN:WV1ZZZ2EZ96005851 

Biorący udział w przekazaniu przedmiotu umowy:  

a) ze strony Sprzedawcy - ………………………………………………………….…………  

 

b) ze strony Kupującego - ………………………………………………………………………  

 

 
Uwagi do przedmiot dostawy i odbioru:  
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Kompletność dostawy:   
 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Kupujący        Sprzedawca  
 
 
………………………………      ……………………………… 


