UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO
Zawarta w Warszawie w dniu ……………… pomiędzy:
Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul.
Bursztynowej 2, KRS: 0000080872, NIP: 952-17-89-325, REGON: 010669853
reprezentowany przez
dr Jarosława Rosłona – Dyrektora
mgr Barbarę Łojewską – Z-ca Dyrektora ds. Finansowo – Ekonomicznych, Głównego
Księgowego
zwany dalej „Sprzedawcą”
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowany przez
…………………………………………………………………………………………………
zwany dalej „Kupującym”
§ 1 Przedmiot Umowy
1. Sprzedawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem samochodu ciężarowego marki
Volkswagen Transporter T5 1.9 TDI, rok produkcji 2006, nr rejestracyjny WT 40064, nr
VIN WV2ZZZ7HZ7H018295 o przebiegu 490.000 km.
2. Sprzedawca oświadcza, że opisany w punkcie 1 samochód jest sprawny i określa jego stan
techniczny, jako dobry.
3. Sprzedawca oświadcza ponadto, że opisany w pkt 1 samochód jest wolny od
jakichkolwiek wad prawnych, w tym wszelki praw osób trzecich i jakichkolwiek innych
obciążeń i zabezpieczeń.
4. Sprzedawca oświadcza, że dokonanie sprzedaży nie wymaga wyrażenia zgody przez
Zarząd Województwa Mazowieckiego, ani Sejmik Województwa Mazowieckiego.
5. Sprzedawca oświadcza, że dokonanie sprzedaży poprzedzone było oceną ekonomiczną,
która skutkowała podjęciem decyzji o sprzedaży samochodu określonego w pkt 1.
6. Kupujący oświadcza, że samochód widział, zapoznał się z jego stanem technicznym i nie
wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno co do stanu technicznego samochodu, jego
właściwości, jego wszystkich parametrów, a także jego wyglądu.
§ 2 Cena
1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje samochód opisany w § 1 pkt 1 za cenę netto
……………… zł, słownie: ………………….
2. Do ceny określonej powyżej zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości
……………… zł, słownie: ……………………
3. Sprzedawca niniejszym kwituje odbiór ceny w kwocie ……………………………… zł
słownie:…………………………, która w momencie podpisania umowy zostaje mu
przekazana.
4. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy.

5. Wraz z wydaniem przedmiotu umowy Sprzedawca przekaże Kupującemu wszelkie
posiadane przez niego rzeczy i dokumenty służące do korzystania z samochodu.
§ 3 Przepisy końcowe
1. Strony oświadczają, iż zgodnie z art. 558 § 1 KC dokonują wyłączenia odpowiedzialności
z tytułu rękojmi.
2. Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Dla sporów wynikłych na tle niniejszej umowy właściwy będzie Sąd w właściwy dla
Sprzedawcy.
6. Umowę sporządzono w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, umowę odczytano,
zgodnie przyjęto i podpisano.
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