OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU NALEŻĄCEGO DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W BYDGOSZCZY
DOZP.250.1.2019

Załącznik nr 2

UMOWA - WZÓR

Zawarta w dniu ………………... w Bydgoszczy pomiędzy Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. ks. R. Markwarta 7, wpisaną przez Sąd Rejonowy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnych pod numerem KRS 0000002035, sklasyfikowaną dla celów podatkowych pod numerem
NIP 554-22-12-161, zwaną dalej Sprzedającym, reprezentowaną przez:
Krzysztofa Tadrzaka – Dyrektora
a
……..…………………………………………………………………………………………....…..............................wpisaną/-ym do
………..…………………………………………………….. prowadzonego przez …………………………….. pod nr …………….,
sklasyfikowaną dla celów podatkowych pod numerem NIP ….............................reprezentowaną przez:
........................................................
zwaną w treści umowy Kupującym.
§1
1.Umowa zawarta zostaje w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego na zasadach
określonych Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XVIII/329/12, ogłoszeniem z
dnia 14 czerwca 2019 r. oraz przepisami kodeksu cywilnego.
2. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Sprzedającego na rzecz Kupującego używanego
samochodu marki MERCEDES MB 315 CDI, numer nadwozia VIN WDB9066331S156946, numer
rejestracyjny CB 7922J, rok produkcji 2007.
§2
1. Sprzedający oświadcza, że pojazd, który jest przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego własność.
2. Sprzedający zapewnia ponadto, że nie toczy się żadne postępowanie cywilne, administracyjne i tym
podobne, które przedmiotem jest sprzedawany pojazd, jak również, że nie jest on przedmiotem
zabezpieczenia, zastawu lub innych praw osób trzecich.

§4
1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego z dniem dokonania zapłaty własność pojazdu określonego
w § 1 niniejszej umowy za kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy, będącą jego ceną.
2. Wydanie Kupującemu pojazdu wraz ze wszystkimi dokumentami nastąpi w dniu zapłaty całości ceny.
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§3
1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za przedmiot umowy kwotę ………………………… zł brutto (słownie:
……………………………….) z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Sprzedający na poczet ceny zalicza Kupującemu kwotę wpłaconego wadium w wysokości
……………………….. zł (słownie: ……………………………..). Do zapłaty pozostaje różnica w wysokości
………………………... zł (słownie: ………………………………), którą Sprzedający zapłaci w terminie 7 dni,
liczonym od daty podpisania umowy w kasie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy lub na konto Sprzedającego, nr rachunku: 63 1500 1360 1213 6007 6569 0000.
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3. Kupujący oświadcza, że niezwłocznie dokona przerejestrowania i ubezpieczenia pojazdu.
4. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem umowy, nie wnosi w tym zakresie żadnych
zastrzeżeń i oświadcza, iż nie będzie rościć sobie z tego tytułu żadnych pretensji.
5. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie po wydaniu mu przedmiotu umowy, usunąć trwale i na
własny koszt z pojazdu wszelkie oznaczenia wskazujące na Wojewódzką Stację Pogotowia
Ratunkowego w Bydgoszczy. W przypadku braku wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, sprzedający ma prawo od niniejszej umowy odstąpić, żądać kary umownej w wysokości
równej wadium dla danego pojazdu, a nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
§5
Strony oświadczają zgodnie, że wszelkie koszty wynikające z niniejszej umowy poniesie Kupujący.
§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
§8
Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo, Sąd
powszechny w Bydgoszczy.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Sprzedającego,
jeden egzemplarz dla Kupującego.
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