
UMOWA SPRZEDAŻY Nr …………. / 2012 

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

Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. 

Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 

0000038598, NIP 677-17-03-375, reprezentowanym przez: 

mgr Teresę Zalewińską – Cieślik - Dyrektora 

zwanym dalej Sprzedającym 

a 
......................................................................................................................................................... 

zwanym dalej Kupującym 

 
 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przetargu pisemnego zgodnie z 

zasadami przyjętymi w uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2007 r. 

numer X/117/7 w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz 

użyczenie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, z późniejszymi 

zmianami. 

 

 

 

 

§ 1 

 

1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący nabywa nieużywany będący własnością Sprzedającego 

aparat rentgenowski z ramieniem „C” ZIEHM EXPOSCOP 7000 wraz z wyposażeniem. 

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży określa załącznik nr 1 do umowy. 

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

w § 4 ust. 1. 

 

 

§ 2 

 

Obowiązki Kupującego: 

1. Kupujący oświadcza że zapoznał się ze stanem technicznym aparatu rtg wymienionego w § 1 

 i nie wnosi do niego zastrzeżeń. 

2. Kupujący ma obowiązek odebrać aparat rtg własnym transportem i na własny koszt  

w terminie 7 dni od zapłaty kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1. Odbiór przedmiotu umowy 

dokumentuje protokół, podpisany przez obie strony umowy. 

3. Wszelkie prace niezbędne do wywiezienia aparatu rtg z terenu Szpitala ma obowiązek 

wykonać Kupujący na własny koszt. W przypadku gdy podczas ich wykonywania dojdzie do 

uszkodzenia urządzeń lub budynku Szpitala Kupujący zobowiązuje się do naprawienia 

wyrządzonej szkody. 

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

Kupującego.  

 

§ 3 

 

Sprzedający zobowiązuje się do podjęcia wszelkich czynności organizacyjnych, które umożliwią 

odbiór aparatu rtg i jego wywiezienie z terenu Szpitala. 

 



§ 4 

 

1. Kupujący zobowiązuje się do zapłacenia za aparat rtg określony w § 1 umowy kwotę 

wynoszącą ................ zł brutto (słownie: ................................./100 złotych brutto). 

2. Zapłata za aparat rtg dokonana przelewem na konto Sprzedającego w terminie do 3 dni od 

daty zawarcia umowy. 

 

§ 5 

 

W razie opóźnienia w zapłacie Sprzedający ma prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej. 

 

 

§ 6 

 

Kupujący ma prawo do odbioru i wywozu aparatu rtg z terenu Szpitala po zapłaceniu należności 

określonej w § 4 punkt 1 umowy. 

 

§ 7 

 

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 

 

W przypadku nieodebrania aparatu rtg w terminie określonym w § 2 ust. 2 Sprzedający przechowa 

aparat rtg Kupującego, za opłatą w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt zł) brutto za każdy 

rozpoczęty dzień przechowywania licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy.  

§ 10 

 

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby sprzedającego. 

 

§ 11 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Sprzedającego i jeden 

dla Kupującego. 

 

 

Sprzedający:        Kupujący: 

 

  

 

 

  


