Załącznik nr 2

Wzór umowy
Umowa sprzedaży

zawarta w dniu ........................... w Zakopanem pomiędzy:
Szpitalem Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, ul. Gładkie
1, 34-500 Zakopane, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji i ZOZ prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000007565, NIP: 736-14-54-134,
REGON 000295171
reprezentowanym przez Marcina Zielińskiego – Dyrektora Szpitala

zwanym dalej Sprzedającym
a
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
reprezentowanym przez:
...............................................................................................................
w dalszej części umowy zwanym Kupującym
o następującej treści:

§1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje wymieniony w § 2 niniejszej umowy:
pojazd marki…………………….

§2
Sprzedający oświadcza, że:
- jest właścicielem: pojazdu marki……………., o numerze rejestracyjnym ……………., o numerze
identyfikacyjnym VIN:……………, rok produkcji:……………..*
- samochód jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich , oraz nie
toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd*, jak również powyższy pojazd
nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.

§3
1. Kupujący tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedającemu kwotę ..........................zł
(słownie:.................................................................................. zł).
2. Kwota określona w § 3 ust. 1 będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego:
PKO BANK POLSKI S.A. 24 1020 3453 0000 8802 0141 8961

§4
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty,
o której mowa w § 3 ust.1.
2. Czynności związane z wydaniem przedmiotu sprzedaży oraz dokumentów dotyczących pojazdu
zostaną udokumentowane protokołem zdawczo-odbiorczym.

§5
Kupujący oświadcza, że jest mu znany stan techniczny pojazdu określonego w § 1 i oświadcza
ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.

§6
1. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia z przedmiotu umowy wszelkich oznaczeń
i napisów identyfikujących sprzedającego, w tym w szczególności oznaczeń mówiących, że jest to
pojazd specjalny – ambulans medyczny.
2. W przypadku zaistnienia konieczności kasacji przedmiotu umowy, Kupujący jest zobowiązany do
jego unieszkodliwienia (utylizacji) zgodnie z obowiązującymi przepisami na własny koszt.
3. Zaniechanie przez kupującego obowiązku określonego w ust. 1 niniejszego § da Sprzedającemu
prawo do domagania się naprawienia szkód i strat spowodowanych zaniechaniem.

§7
Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy w tym koszty uiszczenia opłaty
skarbowej obciążają Kupującego.

§8
W związku ze sprzedażą używanego pojazdu strony wyłączają przepisy dotyczące rękojmi za wady.

§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie
przepisy kodeksu cywilnego.

§ 11
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i
po odczytaniu podpisano.
2. Wraz z niniejszą umową wydano Kupującemu:

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