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Załącznik nr 3 

UMOWA SPRZEDAŻY  

POJAZDU MELEX 667 NR POJAZDU SXM72TC2L9M603184, NR SILNIKA 1585, ROK PRODUKCJI 2009 

NR ……………………………………….. 

zawarta w dniu…………………. pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie 

z siedzibą przy ul. Arkońskiej 4, 71-455 Szczecin  

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Szczecin–Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000003593; NIP 851-25-37-954, REGON 000290274 

zwanym dalej „Sprzedającym” 

reprezentowanym przez:  

Dyrektora – Małgorzatę Usielską  

a 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

zwanym dalej „Kupującym” 

§1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu kołowego model Melex 667, nr pojazdu 

SXM72TC2L9M603184, nr silnika 1585 rok produkcji 2009. 

§2 

Strony zawierają umowę sprzedaży pojazdu opisanego w §1 w wyniku zakończonego postępowania, 

prowadzonego w formie Zaproszenia do składania ofert, ogłoszonego przez Samodzielny Publiczny 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie z siedzibą przy ul. Arkońskiej 4, 71–455 Szczecin w 

dniu……………………………………. 

§3 

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedającemu z tytułu nabycia pojazdu określonego w §1 

ceny w kwocie brutto  ……………….. (słownie……………………………), na podstawie faktury VAT. 

2. Koszt ubezpieczenia OC pojazdu na okres wskazany w polisie został wliczony w cenę pojazdu.  

3. Wszelkie koszty transakcji wynikające z zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący. 

4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu cenę określoną w ust. 1 w terminie 7 dni licząc 

od daty zawarcia umowy przelewem na rachunek bankowy w PEKAO S.A. nr 57 1240 6292 1111 

0010 7358 3739. 
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§4 

Kupujący oświadcza, że stan i jakość przedmiotu umowy jest mu znana oraz, że nie zgłasza co do niego 

żadnych zastrzeżeń.  

§5 

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności pojazdu objętego przedmiotem umowy do czasu 

zapłaty przez Kupującego określonej umową ceny pojazdu.  

2. Wydanie Kupującemu przedmiotu umowy nastąpi po zapłacie przez Kupującego ceny pojazdu, o 

której mowa w § 3 ust 1. Wydanie nastąpi w czasie określonym przez Sprzedającego 

przypadającym w okresie 14 dni od daty zapłaty ceny, w miejscu postoju pojazdu w Szczecinie przy 

ul. Sokołowskiego 11 i będzie potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym przez Strony. 

3. Kupujący po zapłacie ceny pojazdu określonej w § 3 ust.1 jest zobowiązany do odbioru na własny 

koszt i we własnym zakresie pojazdu z miejsca jego postoju o którym mowa w ust 2 w terminie 

określonym przez Sprzedającego. 

4. Za dzień nabycia należy rozumieć  dzień obciążenia rachunku bankowego Sprzedającego.  

§6 

1. W razie nieterminowego odbioru pojazdu z miejsca jego postoju, Kupujący zapłaci Sprzedającemu 

karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w odbiorze pojazdu w stosunku do 

terminu określonego w § 5 ust 3. 

2. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu kary umownej o której mowa w ust 1 w 

terminie 7 dni licząc od dnia sporządzenia przez Sprzedającego noty księgowej z ustawowymi 

odsetkami za opóźnienie w razie opóźnienia w zapłacie. 

§7 

1. W sprawach nieuregulowania umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

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

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedającego  

4. Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego Sprzedającego wyrażonej w formie 

pisemnej jest nieważna.  

§8 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

Stron. 
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