
Projekt

W dniu

UMOWA NT DAT

w Warszawie pomiqclzy :

w Lecznictwa Otwarte )chota.
Sliwickiej 36, wprsanym leiestru
izacji spotecznych izaw ,,ii oraz
tnej; pod nr KRS: 00001 _ll_Zl_

Pana Krzysztofa Marcina Zakrzewskiego - Dyrektora,
zwanym dalej,,SpRZEDAJACYM,,,

zwanq dalej "KUPU..|ACYM,,,

zwanych lqcznie tal(ze ,'Stronami,, 
,

zostala zawafta umowa nr DAT ,,,.., zwana daiej "Umowq", bqdqca nastgpstwem przetargu
rrzepis6w uchwaty nr XXX/64812012 RADY IVilhSTA

012 r, w sprawie okreSlenia zasad zbycia, c,dclaniae aktyw6w tnrualych samodzielnych publicznych

sl1 Sprzedalqcy sprzedaje, a Kupujqcy kupuje, zgodnie ze zlo2onq cferlqz dnta . . .. r-, opisany szczeg6lowo w zalqczniku nr 1 do Umowy, ktory'poclpisanyprzez strony staje siq integrarnq czg6ciq Urnowy, samoch6d osobowy marri .....,,.. rnodel
, Nr rejestracylny.... .. ... , Nr podwozia , Nr silnika , rok produkcji, kolor przebieg pojemnoSd silnika zwany ,Calej

,,samochodem''.
2' Sprzedalqcy oswiadcza' ze samochod o ktorym mowa w $ 1, stanowi jego wlasnosc i nie nra wa6prawnvch,

2

3

s2
Kupujqcy tytulem cetry zakupu samochodu zap]a9i Sprzedajqcemu zgodnie zezlozonqofeftal k,wotgbrutto, .. pLN lsiownie: : ).Podstawq zaplaty bgdzie faktura wystawiona przez Sprzedajqcego i podprsan a p,Eez
u powazn ronego do od bioru przedmiotu Umowy przedstawiciela Ku puiqiegL.
Naleznosc za zakttpiotry samoch6d bqdzie przekazana przelewem, na rachunek banlrowySprzedajacego, wskazany w fakturze, w ternrinie 7 dni od daty zaakceptowania faktury w spgsob
wskazany w ust 2 za datq zaplaty uwa2a sig dzief uznania raihunku bankowego Sprzedajqcego.

ionel przez Sprzedajqcego faktury VAT i po
ajqcego

u dokumentacjg dotyczqcej samochodu: dowod
wwiloSci .....,,.. szt
koszt i ryzyko Kupujqcego, Miejscem odbioru

atistyczna w Warszawie przy ul. Szczqsliwickiej

Prawo wlasnosci do samochodu przechodzi na Kupujqcego z chwilq podpisania protokolu gdbrioru
przez upowaznionych przedstawicieli Stron. Z chwilq podpisania protokolu odbioiu na Kupujqcego



przechodzi ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia samochodr.r,S strony ustalily 2e wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikajqce z realizaqi ustaleh niniejszejumowy, w tym podatek od czynno6ci cywilnoprawnych, uiszcza Kupujqcy.

$4
Kupujqcy o6wiadcza 2e znany jest nru stan technicz
nieso zadnych zastrzezeh (upujqcy oswiadcza "::fl.yr:J'J'i#'ffit",:,:''1:
technicznym. w lakim siq on aktualnre znajduje j , zwiqzanycn z Vm sitanem,roszczen w stosunkLr do Sprzedawcv.

5
oSci powodujqcej, ze wykonanie Umowy nie le2y

byto przewidzie6 w chwili zawarcia Llnrowv.w terminie 7 dni od powziqcia wiadornosci

2 odstqpienie ocl Umowy winno nastqpii w formie pisernnej pod rygorem niewaznosci i polvlnno
zawier ac uzasadnien ie.

6
onom przystuguje prawo odstqpienia od lJnrowy

pienia od Umowy bez zachowania ferrrinu

nie firmy Kupujqcego,
pujEcego,
jqcych z niniejszej Umowy, w tyrn migdzy innymi

Umowy jezeli Sprzedajqcy bezpodstawnie nie
nienia odmawia jego wydania.

s7Bez zgody sprzedajqcego roszczenia o zaplatq wynagro dzenta nte mogE by6 przedmiotern cesjina osoby trzecie.

s81 strony trstalajq, 2e zakazule siq istotnych imian postanowien zawarrej Umowy, w st'sunku
^ .qo 

treSci oferty na podstawie kt6rej dokonano wyboru Kupujqcego,2 Kazda zmiana postanowierl niniejszej Umowy wymaga roimy'pisEmnej pod rygorem niewazrrorlci.

$e
zwiqzanych z rearizaqq niniejszej Umowy strony upowazniaiq swych

- w inrieniu Kupujqcego

Do kontaktow w sprawach
przedstawicieli:

- vu imieniLi Sprzedajqcego

10

m z niniejszq Umowq, nroze
skierowania sprawy na drogg

dni od dnia dorq,sTsnls

orozumienia spory bqdq rozstrzygane przoz sad

$ 111 Kupujqcy oswiadcza , ze zrtany mu jest fakt, iitresc niniejszej umowy, a w szczeg6lnosci prz,edmiotumowy i wysokos6 wynagrodzenia, stanowiq informicjq' publicinq * rorur]"nru art. 1 ur;t. 1ustawy z dnia 6 wrzesnia 2oO1 r. o dostqpie do inrormacji publicznej (Dz U. z2),OjS r.



y*lffi zostala sporzqdzona w dw6ch ieon"nsrJ,iiqcych egzem ptarzach, po jednym dra kra2dej

SPRZEDAJAGY KUPUJACY


