Załącznik nr 3
UMOWA SPRZEDAŻY
samochodu karetki marki Renault Trafic nr rej WE 7447L
zawarta w Warszawie, w dniu ……… r.
pomiędzy:
Szpitalem Czerniakowskim Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Stępińskiej 19/25, 00-739
Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000678693, NIP:
521-29-32-455, REGON: 011026815, wysokość kapitału zakładowego 40 100 000,00 reprezentowaną
przez:
Elżbietę Makulską - Gertruda – Prezesa Zarządu,

zwaną dalej SPRZEDAWCĄ
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej KUPUJĄCYM
§1
1.

2.
3.

Sprzedawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem samochodu marki Renault
Trafic, kolor biały, rocznik 2007, numer rejestracyjny WE 7447L, nr VIN
VF1FLBHD67Y219137, o przebiegu 163.902 km - stanowiący przedmiot niniejszej
umowy.
Sprzedawca oświadcza, że opisany w ust. 1 samochód jest uszkodzony.
Sprzedawca oświadcza, że opisany w ust. 1 samochód jest wolny od jakichkolwiek wad
prawnych, w tym wszelki praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i
zabezpieczeń.
§2

1.
2.

Kupujący oświadcza, że samochód określony w § 1 ust. 1 umowy widział, a także
dokonał szczegółowej oceny jego stanu technicznego.
Kupujący oświadcza ponadto, że nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno co do
stanu technicznego samochodu, jego właściwości, jego wszystkich parametrów, a także
jego wyglądu.
§3

1.
2.

3.

4.

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje samochód opisany w § 1 ust. 1 za cenę
13.530,00 złotych brutto (słownie: trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych).
Kupujący dokona zapłaty w/w na konto Sprzedającego, wskazane w fakturze
wystawionej przez Sprzedającego w dniu zawarcia umowy, w ciągu 7 dni od dnia
zawarcia umowy lub w kasie Szpitala w dniu zawarcia umowy.
W przypadku płatności za pośrednictwem konta bankowego, nie dokonanie zapłaty
należności określonej w ust. 1 w w/w terminie, uprawnia Sprzedającego do odstąpienia
od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu.
Odbiór przedmiotu umowy, nastąpi najwcześniej w dniu, w którym potwierdzone

4.
5.
6.

zostanie zaksięgowanie wpłaty o której mowa jest w ust. 2, lub uiszczenia w kasie
Szpitala, po wcześniejszym umówieniu się z przedstawicielem Sprzedającego.
Przedstawicielem Sprzedającego upoważnionym do wydania przedmiotu sprzedaży jest
Pani Grażyna Jabłońska oraz Iwona Stańczuk.
Kupujący ponosi koszt odbioru przedmiotowego pojazdu.
Kupujący jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt, oznaczeń Szpitala
Czerniakowskiego przed odbiorem pojazdu.
§4

Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny i jakościowy samochodu będącego
przedmiotem umowy, odnośnie do którego nie zgłasza żadnych zastrzeżeń oraz oświadczeń,
że wyraża zgodę na wyłączenie odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu umowy.
§5
Sprzedający w dniu odbioru samochodu przekaże Kupującemu: dowód rejestracyjny, kartę
pojazdu, dowód ubezpieczenia oraz pozostałą dokumentację dotyczącą pojazdu.
§6
1.
2.
3.
4.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.
Dla sporów wynikłych na tle niniejszej umowy właściwy będzie Sąd powszechny dla
siedziby Sprzedającego.
Załączniki do umowy stanowią integralną jej część.
§7

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

............................................

Załączniki:
1. Ogłoszenie o sprzedaży karetki;
2. Oferta;
3. Protokół przekazania.

KUPUJĄCY

......................................

