Umowa nr ……………………………

Zawarta w dniu ..........................w Limanowej pomiędzy:
Szpitalem Powiatowym w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego
ul. Piłsudskiego 61
34-600 Limanowa
wpisanym do KRS nr 0000019390 NIP 737-17-41-935 REGON 0000304378
w imieniu którego działa:
zwanym dalej „Sprzedawcą", reprezentowanym przez:
Pan Marcin Radzięta – Dyrektor
a
Panem/Panią .................................................,

legitymującym/ą

się

dowodem osobistym

seria................nr..........................wydanym przez....................................................................,
numer PESEL...........................................................................,
zamieszkałym/ą w................................................przy ul. ......................................................,
zwanym/ą w treści umowy "Kupującym",
nazwa/siedziba……………………………………………………………………………………………………………………...,
o następującej treści:
§1
Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony pojazd sanitarny/koparko spycharkę
marki................................................................................................................................................
model...............................................................
o numerze rejestracyjnym................................
o numerze silnika.............................................
o nr VIN...........................................................
rok produkcji...................................................
przebieg..........................................................
pojemność silnika...........................................
§2
Pojazd, o którym mowa w § 1 stanowi własność Sprzedawcy, jest wolny od wad prawnych, nie
jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczą się żadne
postępowania, którego przedmiotem jest ten pojazd ani nie stanowi on również przedmiotu
zabezpieczenia.

§3
Kupujący, tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedawcy kwotę .......................
zł brutto (słownie:..................................................................................................................
złotych), płatną gotówką w kasie Sprzedawcy lub przelewem na rachunek bankowy wskazany
na fakturze na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury.
§4

1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty,
o której mowa w § 3 w siedzibie Sprzedawcy.

2. Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu,
niezbędne do prawidłowego korzystania z pojazdu,

3. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór samochodu będącego
przedmiotem sprzedaży.
§5

1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego w § 1
niniejszej umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych
pretensji do Sprzedawcy.

2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie
wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.

3. Kupujący dokona ubezpieczenia samochodu w zakresie OC i NNW.
§6
Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także koszty
uiszczenia opłaty skarbowej, obciążają Kupującego.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy kodeksu cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze
otrzymuje Sprzedawca oraz jeden egzemplarz otrzymuje Kupujący.
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