
        Załącznik nr 3 do ogłoszenia przetargowego 

 

UMOWA nr ……/ 2017  

 

 

Zawarta w dniu ……........................ w Krakowie pomiędzy: 

Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, z siedzibą w Krakowie, Al. Modrzewiowa 

22, 30-224 Kraków, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, wpisanym 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000038598, NIP 677-17-03-

375, REGON 351194736, reprezentowaną przez: mgr Teresę Zalewińską - Cieślik 

zwanym dalej Sprzedającym 

 

a 

 

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

zwanym dalej Kupującym 

 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przetargu pisemnego zgodnie  

z zasadami przyjętymi w uchwale LV/875/2014 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 

29 września 2014 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, 

użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej z późniejszymi zamianami oraz Zarządzenia Wewnętrznego nr 87/14 z dnia  

22 października 2014 r. Dyrektora Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w 

sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie 

aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

 

 

Przedmiot umowy  

§ 1 

 

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa będący własnością Sprzedającego używany, 

niewykorzystany przez niego ambulans sanitarny P – marki FIAT, Doblo Cargo 1.9 M-jet 

MR’06 MAXI. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1. 

2. Własność przedmiotu umowy przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty ceny określonej 

w § 3 ust. 1. 

3. Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy jest w pełni sprawny oraz wolny od praw  

i obciążeń osób trzecich.    

 

Obowiązki Kupującego 

§ 2 

 

1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym, sposobem działania oraz 

wyglądem przedmiotu umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń. 

2. Kupujący ma obowiązek odebrać przedmiot umowy na własny koszt w terminie 7 dni od 

zapłaty kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1, i pod warunkiem jej zapłaty. Odbiór przedmiotu 

umowy dokumentuje protokół, podpisany przez obie strony umowy. 



3. Od momentu odbioru ryzyko utraty i uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na 

Kupującego. 

4. W przypadku nieodebrania przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 2 

Sprzedający przechowa przedmiot umowy za opłatą w wysokości 50 zł (słownie: 

pięćdziesiąt zł) brutto za każdy rozpoczęty dzień przechowywania licząc od upływu 

terminu, o którym mowa w ust. 2.  

 

Cena zbycia 

§ 3 

 

1. Kupujący zobowiązuje się do zapłacenia za przedmiot umowy określony w § 1 cenę 

sprzedaży w kwocie ................ zł brutto (słownie: ................................./100 złotych 

brutto). 

2. Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 1, zostanie dokonana przelewem na konto 

Sprzedającego w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, na podstawie faktury 

wystawionej przez Sprzedającego. 

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Sprzedającego. 

 

Postanowienia końcowe  

§ 4 

 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Spory wynikające z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Sprzedającego. 

 

§ 5 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

Sprzedający:         Kupujący: 


