
     

IK-AG-A-065-09/2019 

Umowa Nr …………………………. 

zawarta w dniu ………..2019 r. w Warszawie, pomiędzy: 

Instytutem Kardiologii w Warszawie 04-628, przy ul. Alpejska 42, reprezentowany przez: 
mgr Zygmunta Mrozińskiego -   Z-cę Dyrektora ds. Techniczno – Administracyjnych,  
zwanym w dalszej części umowy „SPRZEDAJĄCYM”, 
a   
……………………………………………………………………………………………………. 
zwaną w dalszej części „KUPUJĄCYM”. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i złożeniu ofert pisemnych na 
zakup (załącznik nr 1 do umowy) mienia ruchomego Instytutu Kardiologii, którym jest: 

Samochód osobowy: 
Marka:               Renault 
Typ;                   Fluence lIFE 1.6 16v 110 
Wersja:              FLUEP16GR 
Rok produkcji:   2014 
Kolor: Czarny    Etoile 
Pojemność:         1.598 

strony zawierają umowę o poniższej treści: 

§ 1 

1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem mienia ruchomego –  

Samochodu osobowego marki Renault Fluence lIFE 1.6 16v 110  

Sprzedający oświadcza, że sprzedaje mienie ruchome w postaci samochodu osobowego marki 
Renault Fluence lIFE 1.6 16v 110  

§ 2 

1) Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje  w/w sprzęt za kwotę ……. zł brutto 
(słownie: ……………. tysięcy złotych), zgodnie z ofertą zakupu stanowiącą załącznik 
nr 1 do niniejszej umowy. 

2) Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny nabycia, o której mowa w ust. 1 przed 
odbiorem przedmiotu umowy. 

 
§ 3 

Kupujący oświadcza, że: 

1) Dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego mienia. 
2) Nabywa mienie w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się ono znajduje i z 

tego tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń do Sprzedającego. 



     

 

 
§ 4 

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie ustalonym przez strony, po uprzednim 
uregulowaniu płatności przez Kupującego.  

2. Odbiór przedmiotu umowy leży po stronie Kupującego.  
3. Kupujący zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów i ryzyka związanego z odbiorem 

przedmiotu umowy. 
4. Odbiór przedmiotu będzie miał miejsce w siedzibie Sprzedającego przy ul. Alpejskiej 42 w 

Warszawie. 
5. Prawo własności do przedmiotu umowy przechodzi na Kupującego z chwilą podpisania 

protokołu odbioru przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Z chwilą podpisania protokołu 
odbioru na Kupującego przechodzi ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu 
umowy. 

6. Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń 
niniejszej umowy, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych, uiszcza Kupujący. 
 

§ 5 
1. Kupujący zobowiązuje się do uregulowania płatności za przedmiot umowy określony w § 1, na 

podstawie niniejszej umowy i załączonej oferty złożonej przez Kupującego (załącznik nr 1 do 
umowy), na konto Millennium.S.A. Oddział Warszawa nr: 63116022020000000060817118 

2. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Sprzedającego po otrzymaniu zapłaty. 
3. Podstawą do wydania przedmiotu umowy przez Sprzedającego będzie; 

A) dostarczenie przez Kupującego dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu na 
konto Sprzedającego, 

B) podpisanie przez strony protokołu przekazania przedmiotu umowy (załącznik nr 2 do 
umowy).  

§ 6 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 7 
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 

§ 8 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
           SPRZEDAJĄCY      KUPUJĄCY 

 
 
 
………………………………..                                                  ………………………….. 


