UMOWA SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu …………………….r. w Przemyślu pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
ul. Monte Cassino 18
37-700 Przemyśl
NIP 795-20-66-984
KRS 0000057847
zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez:
Barbarę Stawarz – p.o. Dyrektora Naczelnego
a
……………………………………………………………………………….………………………………………………..……
…………………………………………………………..……………………………………………...........................................

zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest zbycie używanych aktywów – sprzętu i wyposażenia wystawionego
do sprzedaży zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.

Nazwa i typ

Ilość
sztuk

Jednostkowa
cena w zł
(brutto)

Wartość w zł.
(brutto)

Rok zakupu
(przyjęcia do
ewidencji)

1
2
3
4
5
6
7
8
RAZEM:

……….…………zł

§2
Obowiązki Kupującego:
1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży wymienionym
w § 1 i nie wnosi do tego stanu zastrzeżeń.
2. Kupujący zobowiązuje się do odbioru przedmiotu sprzedaży w terminie do 10 dni roboczych,
po wpłaceniu należności za kupiony przedmiot umowy.
3. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po okazaniu potwierdzenia zapłaty należności.
4. Wszystkie prace i koszty związane z demontażem, załadunkiem, przywróceniem do stanu
pierwotnego substancji budowlanej po elementach zdemontowanych i transportem przedmiotu
sprzedaży z terenu Sprzedającego przyjmuje na siebie Kupujący.
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5. Prace i środki obejmujące demontaż i przywrócenie do stanu pierwotnego substancji budowlanej po
elementach zdemontowanych należy uzgodnić ze Sprzedającym.
6. Po odbiorze przedmiotu sprzedaży, Kupujący zabezpieczy przyłącza zasilające w energię
elektryczną zgodnie z wymogami BHP.
7. Termin realizacji prac ujętych w punkcie 4 należy uzgodnić ze Sprzedającym.
§3
1. Kupujący zobowiązuje się do zapłacenia za przedmiot umowy wymieniony w § 1 kwotę brutto,
wynoszącą: .……….……….. zł. słownie: ….………….…………………………………………………..
(kwota jak wyżej zawiera należny podatek VAT)

(kwota słownie 00/100 złotych)

2. Zapłata za wymieniony w § 1 przedmiot umowy dokonana będzie przelewem na konto bankowe
Sprzedającego, wskazane na fakturze lub w kasie Szpitala Wojewódzkiego w terminie do
7 (siedmiu) dni od daty otrzymania przez Kupującego faktury.
§4
W razie opóźnienia w uiszczeniu zapłaty Sprzedający ma prawo do naliczenia odsetek w ustawowej
wysokości.
§5
1. W przypadku uchybienia przez Kupującego 7-dniowego terminu płatności za przedmiot umowy
oraz 10-dniowego terminu określającego odbiór przedmiotu umowy, Sprzedawca ma prawo do
włączenia opłaty za przechowywanie przedmiotu umowy w wysokości 50,00 zł (brutto) za każdy
dzień zwłoki.
2. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§7
W przypadku powstania sporu w odniesieniu do zapisów niniejszej umowy, organem rozstrzygającym
będzie Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy oraz siedziby Sprzedającego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający:

Kupujący:
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