
Projekt

Umowa Sprzedaży Nr AG …......................

zawarta w dniu ….........................., pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ,
ul.  Aleje Jana Pawła II  10,  22-400 Zamość,  NIP 922-22-92-491, REGON 006050134, zwanym
w dalszej treści umowy Sprzedającym, reprezentowanym przez;
Dyrektora – lek.med. Andrzeja Mielcarka
a
….............................................................................................................................
NIP …................................., REGON …............................................
zwanym w dalszej treści umowy Kupującym.

W  wyniku  przeprowadzonego  przetargu  pisemnego  nieograniczonego,  którego  ostateczne
rozstrzygnięcie  nastąpiło  w dniu  ….........................,  na  podstawie  złożonej  oferty przetargowej,
strony zawierają umowę o następującej treści.

§ 1
Przedmiot umowy

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje następujące maszyny i urządzenia*:
a) ….....................................
b) ….....................................
c) ….....................................

2. Sprzedający oświadcza,  że jest właścicielem maszyn i  urządzeń* będących przedmiotem
umowy wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Sprzedający oświadcza, iż maszyny i urządzenia* będące przedmiotem umowy, o których
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, są wolne od wad prawnych oraz praw osób trzecich.

4. Kupujący  oświadcza,  iż  jest  mu  znany  stan  techniczny  maszyn  i  urządzeń*,  będących
przedmiotem umowy i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

§ 2
Cena

1. Maszyny i urządzenia* wymienione w § 1 ust. 1 niniejszej umowy Sprzedający sprzedaje, a
Kupujący kupuje za :

a) ….................................... cena netto …....................... cena brutto ….............
b) ….................................... cena netto …....................... cena brutto ….............
c) ….................................... cena netto …........................ cena brutto …............
tj. za kwotę łączną w wysokości …............................... zł netto (słownie: …......................
….................................................................................)
plus  należny  podatek  od  towarów  i  usług,  tj.  w  kwocie  brutto  ….......................zł  (słownie:
…...............................................................................................).

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi gotówką w kasie Szpitala lub na
wskazany na fakturze rachunek w dniu zawarcia umowy.

3. W  przypadku  braku  płatności  w  terminie  oznaczonym  w  ust.  2  niniejszego  paragrafu
Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

4. Kupujący  oświadcza,  iż  jest/nie  jest  podatnikiem**  podatku  VAT,  o  numerze  NIP
….........................

5. Na  poczet  zapłaty  ceny  zostaje  zaliczone  wadium,  o  ile  takie  wadium  zostało  przez
Kupującego wpłacone.



§ 3
Wydanie przedmiotu umowy

1. Własność  przedmiotu  umowy,  o  którym mowa w paragrafie  1  ust.  1  niniejszej  umowy
przechodzi na Kupującego w momencie zapłaty ceny za dane urządzenie lub maszynę.

2. Do momentu zapłaty ceny, maszyny i urządzenia pozostają u Sprzedawcy.
3. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w dniu zawarcia niniejszej umowy, pod warunkiem

okazania przez Kupującego dowodu wpłaty kwoty wymienionej w  § 2 ust.  1. Dowodem
wydania  przedmiotu  umowy  będzie  protokół  zdawczo  –  odbiorczy  podpisany  przez
uprawnionych przedstawicieli stron, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

4. W  przypadku  nieodebrania  przedmiotu  umowy  w  dniu  zawarcia  umowy  urządzenia
pozostają u Sprzedawcy na ryzyko Kupującego, dotyczy to także przypadku, gdy powodem
pozostawienia urządzeń i maszyn u Sprzedawcy jest brak dowodu zapłaty. Jeżeli Kupujący
zwleka z odebraniem przedmiotu umowy ponad 14 dni Sprzedający ma prawo do przesłania
przedmiotu umowy na koszt i ryzyko Kupującego na adres wskazany w niniejszej umowie
lub  przekazania  przedmiotu  umowy  przedsiębiorstwu  zawodowo  zajmującemu  się
przechowywaniem maszyn i urządzeń będących przedmiotem niniejszej umowy.

5. W przypadku  nie  uiszczenia  w  terminie  7  dni  ceny  za  dane  urządzenie  lub  maszynę
Sprzedający ma prawo do rozwiązania w tej części umowy ze skutkiem natychmiastowym.
W przypadku,  o  którym mowa w zdaniu  pierwszym,  Sprzedający ma  prawo zatrzymać
wadium uiszczone przez Kupującego za dane urządzenie lub maszynę.

§ 4
Zmiana umowy

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.

2. Koszt zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący.
3. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy, Strony będą

rozwiązywać  polubownie.  W  przypadku  braku  porozumienia,  ewentualne  spory
rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Sprzedającego.

4. Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  dwa  dla
Sprzedającego, jeden dla Kupującego.

KUPUJĄCY:                                                                                                    SPRZEDAJĄCY:

* Jeżeli przedmiotem umowy jest jedna maszyna lub urządzenie należy wstawić liczbę pojedynczą.
** Niepotrzebne skreślić


