
Załącznik Nr 3  

do Regulaminu przetargu  

nieograniczonego na sprzedaż samochodu będącego 

własnością SP MG ZOZ w Jaśle 

 

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO 

Zawarta w dniu ……………… 2022 r. o godz. …………………………… pomiędzy Samodzielnym 

Publicznym Miejsko – Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Jaśle, ul. Mickiewicza 4,  

38-200 Jasło NIP: 685-19-50-176  reprezentowanym przez Dyrektora: Roberta Snoch zwanym 

dalej ,,Sprzedającym"  

a 

....................................................................................... 

dane Kupującego – imię i nazwisko lub nazwa firmy 

........................................................................................... 

adres siedziby lub adres zameldowania Kupującego 

.............................................................................................. 

NIP lub numer dowodu osobistego 
 

reprezentowanym przez – 

.................................................................. 
zwanym dalej „Kupującym”, 

§1 

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa pojazd  

Marka/model……………………………………………………...…….. rok produkcji …….. 

Nr nadwozia VIN …………………………………………………….……….…………..….. 

Nr rejestracyjny ………………..………………… przebieg ………………………………… 

 

§2 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną 

własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne 

postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu 

zabezpieczenia. 

§3 

1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy w drodze przetargu pisemnego 
nieograniczonego na kwotę brutto:………. słownie: (……………………………………………………………)
  



2. Płatność następuje po wystawieniu faktury w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
umowy sprzedaży. 
3. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.  

 

§4 

Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w niniejszej 
umowy za kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy. 

§5 

1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny (w tym stan licznika przebiegu 

samochodu na dzień zakupu) pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy i oświadcza 

ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego. Sprzedawca 

zobowiązuje się, że wraz z wydaniem przedmiotu umowy przekaże Kupującemu wszelkie 

posiadane przez niego rzeczy, służące do korzystania z samochodu (kluczyki szt. 2, 

……………………………………………………. oraz niezbędne dokumenty związane z samochodem, w 

tym dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu.  

§6 

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

niniejszej umowy oraz koszty opłaty akcyzowej oraz skarbowej obciążają kupującego. 

§7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§8 

Strony zawierając Umowę ustalają, iż przetwarzając dane osobowe będą stosować 

postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 

r o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000 ze zm.). 

§9 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

  

 SPRZEDAJĄCY                                                                             KUPUJĄCY 

 

 

 

 


