
 

Załącznik nr 2 

Do ogłoszenia nr 1/2019 

 
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY POJAZDU MECHANICZNEGO 

 
Zawarta w Koszalinie, dnia ..............................................................  pomiędzy:  

 

Sprzedającym - Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin, wpisanym do Rejestru 

Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Samodzielnych Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000006439, akta rejestrowe 

przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,  

NIP: 669-21-91-946; REGON: 330904973, 

reprezentowanym przez Dyrektor mgr Elżbietę Czeszewską 

a 

Kupującym (Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy):....................................................................................................... 

PESEL: ...........................................................NIP: ........................................................................................... 

Adres: ........................................................................................................................ 

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: .......................................................................... 

Numer telefonu:................................................................. 

wpisana/ym w dniu…………………………… do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w  
 
…………………………… Wydział ……………………… Gospodarczy – Rejestrowy pod nr…………………….. 
 
wpisana/ym w dniu ………………………………. do ewidencji działalności gospodarczej w …………………… 
 
pod nr …………………………………. Urząd Skarbowy w ……………………………………………….. 
 
reprezentowanym przez………………………………………………………………………………………… 
 
W rezultacie dokonania przez SP ZOZ MSWiA w Koszalinie wyboru oferty, w trybie ……………………………. 
(znak sprawy ……………………………..) została zawarta umowa o następującej treści 

§1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż – kupno pojazdu:  

marka/model .............................................................................. rok produkcji ................................................. 

nr VIN (nadwozia) ...........................................................................nr silnika     ............................................... 

nr rejestracyjny ................................................................ przebieg …......................................................... km. 

§2 
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad 
prawnych oraz praw osób trzecich oraz że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten 
pojazd i że nie stanowi on również 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: .....................................................................................zł. 
Słownie zł: ........................................................................................................................................................... 
 
 
 
 



 

 
§5 

Kupujący dokona przelewu ustalonej w §4 kwoty na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego 
O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001 w terminie 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 – 2 komplety, kartę 
pojazdu i inne ………………………………………………………………………………………… 

§8 
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy, 
koszty zapłaty podatku, w tym opłaty skarbowej oraz koszty poniesione w celu przerejestrowania 
(wyrejestrowania) pojazdu obciążają Kupującego.  

§9 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 
przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§8 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
  Sprzedający           Kupujący  


