
Znak sprawy 1/2020/S 

Załącznik nr 2 

UMOWA SPRZEDAŻY 

Wzór  

 

 

zawarta w dniu...........................................w  Łodzi pomiędzy : Miejskim Centrum Medycznym „Górna” 

w Łodzi ul. Felińskiego 7, 93-252, Łódź wpisanym do  Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, 

Krajowego Rejestru Sądowego przez XX Wydział Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, pod 

numerem 0000050067, NIP 9820256542, Regon 472237995,  

reprezentowanym przez:  

Dyrektora -  Żanetę Iwańczyk … 

zwanym dalej Sprzedającym,  

a 

……………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Kupującym, o następującej treści: 

§ 1 

 

1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego konkursu ofert na sprzedaż samochodu marki Skoda 

Fabia II, Sprzedawca będący właścicielem pojazdu oświadcza, że  

sprzedaje, a Kupujący nabywa samochód marki Skoda Fabia II o numerze rejestracyjnym           

EL 476PN o numerze identyfikacyjnym VIN TMBAA25J093189792, rok produkcji 2009 wraz 

z wyposażeniem wg protokołu przekazania będącego załącznikiem do niniejszej umowy. 

2. 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, ani nie stanowi on 

przedmiotu zabezpieczenia.  

 

§ 2 

 

Cenę sprzedaży samochodu zgodnie ze złożoną przez Kupującego ofertą ustala się na kwotę 

……………. zł brutto, (słownie: ………………………………………………………..). 



 

§ 3 

1.Na poczet ceny zaliczona zostaje kwota wadium w wysokości ……………………… zł. 

2.Do zapłaty pozostaje kwota ………….. zł brutto, którą Kupujący ureguluje przelewem na konto 

Sprzedawcy w:  

PKO BP 

                              Nr 89 1020 3378 0000 1602 0127 5619 

 

 w terminie 7 dni od zawarcia umowy. 

3.Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę.  

 

§ 4 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zapłaceniu przez Kupującego ceny nabycia 

i zaksięgowaniu jej na koncie Sprzedającego, z miejsca postoju samochodu przy ul. Odrzańskiej 29 

w Łodzi, po potwierdzeniu wpływu kwoty określonej w § 3 na konto Sprzedawcy, protokołem 

przekazania z udziałem przedstawiciela Sprzedawcy i Kupującego. 

 

§ 5 

Ze strony Sprzedającego do podpisania protokołu przekazania, o których mowa w § 1 oraz w § 4 

umowy jest upoważniony:  

1) Zbigniew Pipiński – kierownik ds. techniczno-inwestycyjnych 

 

§ 6 

Z chwilą podpisania protokołu przekazania, o którym mowa w § 4 na Kupującego przechodzą 

wszelkie prawa i obowiązki związane z przedmiotem umowy. 

 

§ 7 

1.Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny samochodu określonego w § 1 niniejszej 

umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych żądań do Sprzedającego.  

2.Kupujący oświadcza, iż sprawdził oznaczenie numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego i nie 

wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.  



3. Kupujący niezwłocznie ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty wydania pojazdu dokona 

wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia samochodu w zakresie OC. 

 

§ 8 

Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w tym także koszty uiszczenia opłaty 

skarbowej obciążają Kupującego.  

 

§ 9 

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

  

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla Sprzedawcy oraz dla 

Kupującego.  

 

 

 

SPRZEDAJĄCY:        KUPUJĄCY: 

 

 

………………………….      ………………………… 

 

 


