Załącznik nr 2
Do ogłoszenia DEKSP/1/2019

Umowa kupna- sprzedaży
Nr. DEKSP/1/2019
zawarta w Bydgoszczy dnia ……………. r. pomiędzy:
Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr
Emila Warmińskiego SPZOZ
w Bydgoszczy z siedzibą w (85-826) Bydgoszczy, przy ul. Szpitalnej 19, wpisanym do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057250, NIP: 953-22-93-970, Regon:
092354746, reprezentowanym przez:
Annę Lewandowską – Dyrektora Naczelnego
zwanym w dalszej części „Sprzedającym”
a
…………………………………............................................................................................................
......................................................................................................................…………………………
……………………………………...........................................
……………………………………………………………...............................................
* nr seria nazwa dowodu ……………………………………………………….............
* miejsce zamieszkania ...................................................................................................
* wpisana/ym w dniu ........................... do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w .................................................. Wydział …………………………..... Gospodarczy –
Rejestrowy, pod nr ....................................
* wpisana/ym w dniu ................................................... do ewidencji działalności gospodarczej w
........................................................................ pod nr ............................
NIP .................................... Urząd Skarbowy w ............................................................... REGON:
...........................................................
zwana/ym dalej „ Kupującym’’, w imieniu której/go występują:
.......................................................................... - .........................................................................
.......................................................................... - .........................................................................
W rezultacie dokonania przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy,
wyboru oferty, w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy: DEKSP/1/2019) została zawarta umowa, o
następującej treści:

§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż – kupno:
samochodu specjalnego marki Mercedes-Benz 213 Sprinter CDI E3 2,8t, nr rejestracyjny CB
3595P, rok produkcji 2004 r., data pierwszej rejestracji 21.06.2004 r., nr identyfikacyjny (VIN)
WDB9026611R638411.
§2
Sprzedający oświadcza, iż sprzedawany pojazd stanowi jego własność, jest wolny od wad
prawnych, a także nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd oraz nie
stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.
§3

Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany i nie będzie występował z tego
tytułu z żadnymi roszczeniami
§4
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ……………… (słownie:
………………………………….)

…………….

§5
Kupujący
dokona
przelewu
ustalonej
w
§4
kwoty
na
rachunek
…………………………………………………………………………………………………………
………. w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
§6
Wydanie przedmiotu umowy Kupującemu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu przelewu w kwocie
wskazanej w §4 i w sposób wskazany w §5. Za wykonanie czynności przelewu strony ustalają datę
wpływu środków pieniężnych na rachunek Sprzedającego wskazany w §5 (uznanie przelewu). Z
chwilą wydania pojazdu na Kupującego przechodzi niebezpieczeństwo jego utraty i uszkodzenia.
§7
Wraz z wydaniem pojazdu Sprzedający przekaże Kupującemu będące w jego posiadaniu
dokumenty dotyczące pojazdu: dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC, kluczyki do samochodu
(marki Mercedes-Benz 213 Sprinter CDI E3 2,8t) – 2 komplety, kartę pojazdu, instrukcje oraz
„Radio Code Card”
§8
Wszelkie koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy, koszty zapłaty podatku, w tym
opłaty skarbowej oraz koszty poniesione w celu przerejestrowania (wyrejestrowania) pojazdu
ponosi Kupujący.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy postępowania
kodeksu cywilnego.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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