
  

 

Załącznik nr 2 

 

Umowa sprzedaży nr …….……../2019 

 

zawarta …………………. w Leżajsku w wyniku przeprowadzonego pisemnego przetargu 

pomiędzy ……………………, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem …………….., NIP ……………, REGON: ……………….., kapitał 

zakładowy: ………………… zł reprezentowaną przez ............................................................. 

zwanym dalej „Kupującym” a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej 

w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Leśna 22 wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009781, NIP 816-14-52-585, 

REGON: 000306650 reprezentowanym przez Dyrektora Mariana Furmanka zwanym dalej 

„Sprzedawcą” o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest „Sprzedaż i wywóz sprzętu oraz narzędzi medycznych” 

wyszczególnionych w formularzu stanowiącym załącznik nr … do niniejszej umowy. 

2. Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem sprzętu wymienionego w załączniku nr …. do 

niniejszej umowy,  zwanym dalej przedmiotem umowy. 

3. Sprzedawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych, nie jest 

obciążony prawami na rzecz osób trzecich, w stosunku do przedmiotu umowy nie toczą się 

żadne postępowania, nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 

§ 2 

1. Kupujący oświadcza, że jest mu znany stan techniczny przedmiotu umowy oraz zapoznał 

się z nim w trakcie postępowania przetargowego, uzyskał od Sprzedawcy wszelkie 

informacje na temat specyfikacji i parametrów przedmiotu umowy, uzyskał informację na 

temat ewentualnych uszkodzeń, wad i problemów technicznych przedmiotu umowy i nie 

wnosi żadnych zastrzeżeń z tego tytułu. 

2. Kupujący dokonał sprawdzenia przedmiotu umowy, uznaje jego stan techniczny na dzień 

zawarcia umowy i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. 

3. Strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne rzeczy sprzedanej. 
§ 3 

1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje przedmiot umowy określony w załączniku nr 

… do niniejszej umowy za cenę ………..….. zł (słownie: ……………………………) 

brutto. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie wpłacona Sprzedawcy 

w następujący sposób:  

1) kwota wpłacona tytułem wadium, tj. …………….. zł, zostaje zaliczona na poczet ceny 

w ramach niniejszej umowy, 

2) pozostała część ceny tj. ……………. zł zostanie wpłacona w kasie Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku (Budynek Administracji) lub 

przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy nr …………………………………....... 

w terminie 3 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania niniejszej umowy 

(dotyczy części nr 1 do 9). 

3. Kwota, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie wpłacona w kasie 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku (Budynek 

Administracji) lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 



  

 

…………………………………....... w terminie 3 dni kalendarzowych licząc od dnia 

podpisania niniejszej umowy (dotyczy części nr 10). 

4. Kupujący przedkłada dowód uiszczenia części ceny, o której mowa w ust. 2 pkt 2 

niniejszego paragrafu. 
§ 4 

1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po uiszczeniu przez Kupującego kwoty określonej 

w § 3 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy w terminie uzgodnionym przez strony umowy jednak 

nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych licząc od daty dokonania płatności określonej 

w § 3 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy. 

2. Dowodem wydania przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany 

przez obie strony umowy. 

3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Sprzedawcy jest ……… tel……… 

e-mail………..… 

4. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony  Kupującego jest  ………………… 

tel……… e-mail…….  

5. Miejscem wydania przedmiotu umowy będzie miejsce jej lokalizacji, tj.: Samodzielny 

Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku (Budynek Główny). 

6. Kupujący jest zobowiązany na własny koszt do wywiezienia przedmiotu umowy z terenu 

Szpitala. 

7. Sprzedawca nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe w przedmiocie umowy powstałe 

w wyniku nieprawidłowego, załadunku i transportu przedmiotu umowy. 
§ 5 

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania tj. ………….. i wygasa z chwilą wykonania 

zobowiązań określonych niniejszą umową przez strony. 

§ 13 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 14 

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd 

właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

§ 15 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Kupujący, a dwa Sprzedawca. 

 

SPRZEDAWCA:                                                               KUPUJĄCY: 

 


