
 Załącznik nr 4 

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY 

 

zawarta w dniu………………………………pomiędzy: 

 

Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 17, zarejestrowanym w Sądzie 

Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000226288, NIP 527-10-45-483, REGON 011035381, 

reprezentowanym przez: 

Roberta Mazura – Dyrektora  

zwanym dalej „Sprzedającym”,  

a 

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

reprezentowanym przez: 

………………………………….. 

zwanym dalej „Kupującym” 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowa jest sprzedaż używanego ambulansu marki Volkswagen T5 2,5 

TDI (103PS)  

-rok produkcji 2008, 

-przebieg…..km, 

-pojemność 2,5, 

-rodzaj paliwa –diesel, 

-nr VIN WV2ZZZ7HZ8H149379, 

-data pierwszej rejestracji 18.07.2008 

 

2.   Karetka posiada; homologację, kartę pojazdu, instalację tlenową, krzesełko 

kardiologiczne, łóżko  samojezdne składane wraz z noszami, sygnalizację dźwiękową pojazdu 

uprzywilejowanego. 

 

3. Karetka w wyposażeniu podstawowym posiada; ABS, ASR, klimatyzację, centralny 

zamek, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby i lusterka, drzwi przesuwane, 1 komplet 

kluczyków. 
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4. Sprzedający oświadcza iż jest właścicielem ambulansu o którym mowa w ust 1 , na dowód 

czego może okazać umowę zakupu i oświadcza że ambulans jest wolny od wszelkich 

obciążeń, w tym obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zabezpieczenia. 

 

§ 2 

 

1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: 

brutto………………………………………………………………………………… 

(słownie)…………………………………………………………………………….. 

2. Kupujący dokona płatności przelewem na wskazane konto w terminie 2 dni od 

zawarcia umowy. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi nie później niż dnia 

następnego roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego. 

3. Fakt wydania samochodu potwierdzony zostanie protokołem podpisanym przez 

Strony umowy.  

 

                                                             § 3 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące odnoszące się do 

przedmiotu umowy. 

2. Wszelkie spory miedzy Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej 

umowy których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji  w terminie do 30 dni od 

dnia złożenia wniosku z propozycja ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, 

będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby 

Sprzedającego. 

3. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednej dla 

każdej ze Stron.  

 

 

Kupujący        Sprzedający 


