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U M O W A  K U P N A – S P R Z E D A Ż Y  P O J A Z D U 

 

Zawarta we Wrocławiu w dniu …………… 2017 r. pomiędzy:  

 

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu  

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, 50-556 Wrocław,  

NIP: 898-181-68-56,  

REGON: 000289012,  

reprezentowanym przez: Piotra Pobrotyna -  Dyrektora 

zwanym dalej Sprzedającym lub USK 

a 

……………………………………….., zam. …………………………………………….., PESEL……………………….,  

nr dow. os: ……………………, NIP:…………………………………, Regon ……………………… 

zwanym dalej Kupującym, 

łącznie zwanymi Stronami. 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż przez USK pojazdu:  

marka/model: ………………………………….. 

nr rejestracyjny: …………………….. 

nr VIN nadwozia/podwozia (ramy): ……………………… 

rok produkcji: ……… 

przebieg: ………….. 

uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

§ 2 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego 

wyłączną własność i jest wolny od wad prawnych oraz obciążeń na rzecz osób trzecich, 

oraz że nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia. 

 

§ 3 

1. Kupujący oświadcza, że miał możliwość zapoznania się ze stanem technicznym 

pojazdu i jest mu on znany, w tym uszkodzenia, jakie posiada pojazd oraz że 

zapoznał się  

z dokumentami i oznaczeniami pojazdu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.  

2. Kupującemu nie przysługują żadne uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi związane  

z przedmiotowym pojazdem. 
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§ 4 

1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ………………………… netto,  

słownie: ………………………………… 00/100 zł netto, czyli kwotę ………. brutto, słownie: 

……………………00/100 zł brutto. 

2. Kwota powyższa wynika z oferty, jaką złożył Kupujący w postępowaniu ………….  

3. Kupujący przeleje kwotę wskazaną w ust. 1 na rachunek bankowy Sprzedającego  

w banku BGK  nr rachunku 48 1130 1033 0018 8007 3520 0002 w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania od Sprzedającego faktury VAT. 

 

§ 5 

1. Sprzedający przeniesie na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w § 1 

niniejszej umowy po zaksięgowaniu kwoty określonej w § 4 ust. 1  niniejszej umowy.  

2. Sprzedający w chwili przekazania pojazdu, przekaże Kupującemu następujące 

dokumenty dot. ww. pojazdu:  

1) karta pojazdu, 

2) dowód rejestracyjny pojazdu, 

3) aktualne OC pojazdu, 

4) jeden/dwa komplety oryginalnych kluczy. 

3. Na okoliczność przekazania pojazdu oraz dokumentów, Strony podpiszą protokół 

przekazania, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

 

§ 6 

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń 

niniejszej umowy, a w szczególności opłata podatku od czynności cywilno-prawnych 

obciążają Kupującego. 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące   

w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 9  

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

           SPRZEDAJĄCY                                                                      KUPUJĄCY 



3 
 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy z dnia …………………………… 

 

 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA 

 

W świetle par. 5 ust. 1 i 3 w dniu ………………… Sprzedający przekazuje Kupującemu 

przedmiot umowy określony w par. 1 umowy z dnia ………………, tj. pojazd marki 

………………………………, o nr rejestracyjnym: ………………., rok produkcji …….., nr VIN: 

………………………………………………………………... 

W świetle par. 5 ust. 2 i 3 w dniu ………………… Sprzedający przekazuje Kupującemu 

dokumenty dot. pojazdu ……………………….,  

nr rejestracyjny: ………………, rok produkcji …………., nr VIN:……………………………..,  

tj.:  

1) karta pojazdu, 

2) dowód rejestracyjny pojazdu, 

3) aktualne OC pojazdu, 

4) jeden/dwa komplety oryginalnych kluczy. 

 

 

 

 

SPRZEDAJĄCY                                                                      KUPUJĄCY 

 


