UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU - AMBULANSU SANITARNEGO - wzór
Zawarta w dniu ……………… 2021 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy:
1.

a
2.

Samodzielną Publiczną Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza
Wielkiego 7, 66-400 Gorzów Wlkp. wpisaną do rejestru przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098021, NIP 599-25-93-996
reprezentowaną przez: Andrzeja Szmita – Dyrektora,
zwaną w dalszej części Sprzedawcą,
…………… ……………………………………………………….,
NIP: ……………………….., REGON: ………………………….
zwanym w dalszej części Kupującym.

§1
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty w trybie pisemnego ofertowego przetargu
nieograniczonego nr 1/2021 na sprzedaż używanego samochodu specjalnego – ambulans sanitarny marki
Mercedes – Benz.

1.

§2
Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego używanego samochodu
specjalnego marki Mercedes Benz






















2.

Model pojazdu: 316 Sprinter CDI E5 3,5t.
Nr rejestracyjny: FG 40288
Rok produkcji: 2005
Nr identyfikacyjny (VIN): WDB9036621R818881
Data pierwszej rejestracji: 15.12.2005r.
Data ważności badania technicznego: 03.11.2021r.
Wskazanie drogomierza: 269990 km
Opis rodzaju pojazdu: specjalny
Charakter wykorzystania: sanitarny
Kolor powłoki lakierowej, rodzaj lakieru: 1-warstwowy typu uni
Dopuszczalna masa całkowita: 3500 kg
Rodzaj nadwozia: furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 2+3 osobowy
Liczba osi/Rodzaj napędu/Skrzynia biegów: 2 / tylny (4x2) / manualna
Rozstaw osi: 3550mm
Oznaczenie silnika: OM612DE27LA
Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
Pojemność/moc silnika: 2686/ 115kW (156KM)
Liczba cylindrów/ Układ cylindrów: 5 / rzędowy
Norma spalin: E3
Rodzaj paliwa: olej napędowy
Długość/ Szerokość/ Wysokość: 5640mm / 1922mm / 2570mm

Wartość pojazdu rzeczoznwca wycenił na kwotę: 13.400,00 zł.
§3

1. Sprzedawca oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest
wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem

jest ten samochód, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
2. Sprzedawca oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy nie ma wad technicznych, które są mu
znane i o których nie powiadomił Kupującego.
§4
Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu, o którym mowa w § 2 i numerami
go identyfikującymi.
§5
Strony ustaliły wartość samochodu będącego przedmiotem umowy na kwotę ………. zł (słownie:
………………), stanowiącą jego cenę.
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§6
Sprzedawca sprzedaje Kupującemu będący przedmiotem umowy samochód, o którym mowa w § 2 - za
kwotę …………… zł ( słownie: ………………… ), stanowiącą jego cenę.
Własność samochodu zostaje zastrzeżona na rzecz Sprzedawcy do chwili całkowitej zapłaty ceny
sprzedaży, o której mowa w § 6 ust.1
§7
Zapłata przez Kupującego ceny, o której mowa w § 6 ust.1 nastąpi przed dokonaniem przez Kupującego
odbioru samochodu będącego przedmiotem umowy, o którym odbiorze mowa w § 8.
Zapłata, o której mowa w § 7 ust.1 nastąpi przelewem na konto Sprzedawcy: ……………………….
§8
Kupujący zobowiązany jest dokonać odbioru samochodu będącego przedmiotem umowy w terminie 3 dni
od dnia podpisania niniejszej umowy.
Odbiór nastąpi na podstawie protokołu, podpisanego przez obie strony a za Sprzedawcę - przez
upoważnionego na podstawie niniejszego zapisu umowy – p. Henryka Dziaduka.
Odbiór, o którym mowa w § 8 ust.1 i 2 - dokonany będzie w Gorzowie Wlkp. przy ul. Śląskiej 4 .

§9
Sprzedawca wraz z będącym przedmiotem umowy samochodem, o którym mowa w § 2 umowy, przekaże na
podstawie protokołu, o którym mowa w § 8:
a) książkę pojazdu
b) dowód rejestracyjny
c) dokument ważnej polisy OC nr ….. zgodnie z umową z Generali T.U. S.A. - okres ubezpieczenia: ….. do
…. - zapłacona w kwocie ………. zł w dniu ………………….
§ 10
Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
§ 11
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy właściwym jest Sąd właściwy miejscowo dla miejsca
siedziby Sprzedawcy.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
KUPUJĄCY:

SPRZEDAWCA:

