
Załącznik Nr 3 – Projekt umowy 

(Wzór Umowy) 

Umowa sprzedaży 

 

zawarta w dniu ………………... w Gdyni pomiędzy: 

Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnym Publicznym Zakładem 

Opieki Zdrowotnej przy ul. Żwirki i Wigury 14; 81-394 Gdynia; wpisanym do Rejestru 

Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

KRS 0000011428, NIP 5861986956, REGON 190502151, (zwanym dalej  „Sprzedającym” ), 

którą reprezentuje:  

 

Pani Beata Pająk – Michalik - Dyrektor 

 

 

a 

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

...............wpisaną/-ym do ………..……………………………………………………..  

prowadzonego przez ……………………………. pod nr ……………, sklasyfikowaną dla celów 

podatkowych pod numerem NIP …............................., (zwanym dalej „Kupującym”), którą 

reprezentuje:  

 

 

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

 

§ 1 

1. Umowa zawarta zostaje w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego na zasadach 
określonych Uchwałą Nr  Rady Miasta w Gdyni z dnia 06.12.2022  r. oraz przepisami kodeksu 
cywilnego. 

2. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Sprzedającego ma rzecz Kupującego używanego 
samochodu marki …………………, numer nadwozia………………………, numer rejestracyjny 
……………………………………, rok produkcji …………………………… 

 

§ 2 

1. Sprzedający oświadcza, że pojazd, który jest przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego własność. 
2. Sprzedający zapewnia ponadto, że nie toczy się żadne postępowanie cywilne, administracyjne i tym 

podobne, które przedmiotem jest sprzedawany pojazd, jak również, że nie jest on przedmiotem 
zabezpieczenia, zastawu lub innych praw osób trzecich. 

 

§ 3 

Kupujący zapłaci Sprzedającemu za przedmiot umowy kwotę ………………………… zł brutto 

(słownie: ………………………………) z w terminie 7 dni, liczonym od daty podpisania umowy 

w kasie Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, 81-394 Gdynia, ul. Żwirki i 

Wigury 14 lub  przelewem na rachunek Sprzedające w Bank Pekao S.A. nr r-ku 50 1240 5354 

1111 0010 6275 2704. 

 



§ 4 

1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego z dniem dokonania zapłaty własność pojazdu 
określonego w § 1 niniejszej umowy za kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy, będącą jego ceną. 

2. Wydanie Kupującemu pojazdu wraz ze wszystkimi dokumentami nastąpi w dniu zapłaty całości ceny. 
3. Kupujący oświadcza, że niezwłocznie dokona przerejestrowania i ubezpieczenia pojazdu. 
4. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem umowy, nie wnosi w tym zakresie żadnych 

zastrzeżeń i oświadcza, iż nie będzie rościć sobie z tego tytułu żadnych pretensji. 
5. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie po wydaniu mu przedmiotu umowy, usunąć trwale i na 

własny koszt z pojazdu wszelkie oznaczenia wskazujące na Miejską Stację Pogotowia Ratunkowego 
w Gdyni SP ZOZ. W przypadku braku wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 
sprzedający ma prawo od niniejszej umowy odstąpić, żądać kary umownej w wysokości  10% dla 
danego pojazdu, a nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 

 

§ 5 

Strony oświadczają zgodnie, że wszelkie koszty wynikające z niniejszej umowy poniesie Kupujący. 

 

 

 

§ 6 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 7 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 

 

§ 8 

Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla     

Sprzedającego, jeden egzemplarz dla Kupującego. 

 

 

   KUPUJĄCY         SPRZEDAJĄCY 

 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy: 
- Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych reprezentantów 
 

 

 

 

 

 

 



      Załącznik nr 1 do Umowy MSPR……./2023 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH 

REPREZENTANTÓW 

 

1. Informujemy, że Administratorem Danych jest MSPR w Gdyni SP ZOZ ul. Żwirki i 

Wigury 14. 

2. Kontakt do Administratora: MSPR w Gdyni SP ZOZ, ul. Żwirki Wigury14, 

biuro@pogotowie.gdynia.pl 

3. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@pogotowie.gdynia.pl 

4. Administrator w toku prowadzenia działalności, może przetwarzać dane: 

a. kontrahentów, w tym dostawców oraz potencjalnych dostawców, 

b. pracowników, przedstawicieli ustawowych oraz reprezentantów i pełnomocników 

ww. kontrahentów, w tym osób kontaktowych ujawnionych. 

5. Administrator może przetwarzać dane podane bezpośrednio przez kontrahentów lub 

osoby występujące w ich imieniu, takie jak: 

a. imię i nazwisko, nazwa kontrahenta, adres prowadzonej działalności oraz inne 

adresy korespondencyjne, 

b. numery rejestracyjne we właściwych rejestrach, 

c. dane kontaktowe (numery telefonów, adres email), 

d. dane dotyczące statusu w strukturze kontrahenta (np.: funkcja, stanowisko, 

zakres uprawnień). 

6. Ponadto Administrator może, w niezbędnym zakresie podyktowanym potrzebą 

weryfikacji kontrahenta, pozyskiwać  dodatkowe informacje ze źródeł 

ogólnodostępnych, takich jak prowadzone na podstawie przepisów prawa rejestry 

gospodarcze i zawodowe (np. CEIDG, KRS). 

7. Zgromadzone dane osobowe, o których mowa w pkt 1 będą przetwarzane na 

podstawie: 

a. zgodnie z art.6 ust.1 lit. b) RODO, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne 

dla realizacji umowy oraz wypełnienia wynikających z takiej umowy zobowiązań 

(np. imię i nazwisko, dane kontaktowe i rejestrowe)). Podanie danych 

koniecznych dla związania umową lub jej realizacji i rozliczenia jest obowiązkowe. 

W tym celu może przetwarzać dane osobowe w okresie trwania umowy, 

b. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdy przetwarzanie tych danych będzie 

niezbędne dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podanie 

danych jest obowiązkowe, a obowiązek wynika z przepisów prawa. W tym celu 

Administrator może przechowywać dane w okresie trwania takiego obowiązku 

(np. dane zawarte w fakturach oraz dokumentach potwierdzających 

podejmowane czynności oraz transakcje), 

c. dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub osób trzecich, w 

sytuacji, gdy interesy takie są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych 

praw i wolności osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 6 usy.1 lit. f) RODO. 

Takimi uzasadnionymi interesami są: 

a) prowadzenie bieżącej komunikacji i rozliczeń, 

b) prowadzenie korespondencji w zakresie podejmowania działań 

gospodarczych, w tym  realizacji umów i postępowań konkursowych i 

przetargowych, 

c)  weryfikacja tożsamości osób działających na zlecenie naszych kontrahentów, 
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d) ustalenie, dochodzenie i ochrona roszczeń wynikających z prowadzonej 

działalności oraz ochrona przed takimi roszczeniami- w czasie 

uwzględniającym okresy wygaśnięcia poszczególnych roszczeń. 

8. Administrator może ujawnić dane osobowe: 

a. podmiotom i osobom działającym na zlecenie na podstawie zawartych umów 

powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wsparcia prawnego, 

informatycznego i organizacyjnego, 

b. organom państwowym, na podstawie przepisów prawa w ramach prowadzonych 

postępowań. 

9. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania oraz prawo do 

ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do 

przenoszenia danych – w granicach określonych zgodnie z art. 15-22 RODO. 

10. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych  
Osobowych (ul. Stawki2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie danych 
osobowych jest niezgodne z  prawem. 

 

 

 

 


