
Projekt umowy UMOWA nr MSZ.STR/....../2018 

  

zawarta w dniu …....................... w Częstochowie pomiędzy: 

SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy 

ulicy Mirowskiej 15              42-200 Częstochowa 

REGON: 151586247                      NIP: 949 17 63 544             KRS: 0000026830 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora                 Wojciecha Koniecznego 

zwanym dalej Sprzedającym 

a 

….......................................................................................... 

 REGON: …........................            NIP: …............................    KRS: ...................................
. 

reprezentowanym przez: 

 ….......................................................................................... 

 zwanym w dalszej części umowy Kupującym 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego              
w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o Zarządzenie                                  
nr 1502.2017 Prezydenta Miasta Częstochowa z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie sposobu 
i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy Miasta Częstochowa. 

            § 1 
  

Sprzedający sprzedaje a Kupujący nabywa samochód ciężarowy typu izoterma. 

marki: Renault Kangoo, numer rejestracyjny: SC 90 22G, numer VIN: 

VF1FC07AF33687370, rok produkcji:2005, przebieg: 202 736 km, za kwotę…………….., 

( słownie:……………………….....) 

zgodnie z ofertą kupującego z dnia ………………. 

 § 2 

1.Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od daty 

rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w gotówce do kasy w siedzibie Sprzedawcy. 

2. Kupujący pokrywa wszystkie koszty transakcji wynikające z umowy oraz inne koszty 

skarbowe  obciążające kupującego. 



3. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem pojazdu: marki Renault Kangoo nr 

rejestracyjny SC 90 22G, rok produkcji 2005. 

4. Sprzedający oświadcza, że pojazd jest wolny od wad prawnych i nie toczy się żadne 

postępowanie, którego byłby przedmiotem. Nie jest on również przedmiotem 

zabezpieczenia. 

5. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym i faktycznym pojazdu i nie 

wnosi zastrzeżeń oraz nie będzie z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń oraz pretensji do 

Sprzedającego. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wad 

fizycznych pojazdu. 

6. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego oraz 

karty pojazdu nie wnosząc żadnych zastrzeżeń. 

                                                                        § 3 

Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór samochodu będącego 

przedmiotem sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi w § 2 ust 6 jak również 

kluczyków pojazdu w ilości…… 

                                                                        § 4 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

  

                                                                        § 5 

Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Sprzedającego. 

                                                                       § 6 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.                    

SPRZEDAJĄCY                                                                                                  KUPUJĄCY 

  

  

  


