
Załącznik nr 3 do ogłoszenia przetargowego 

Projekt Umowy Sprzedaży  nr …………….. 

 

zawarta w Krakowie w dniu  .............................. roku pomiędzy:  

Małopolskim Szpitalem Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka, 

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa 

Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej – 

pod numerem KRS 0000038598, NIP 677-17-03-375, reprezentowanym przez: 

dr n. med. Pawła Kamińskiego - Dyrektora 

a  

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….......... 

reprezentowanym przez: 

zwanym dalej Kupującym 

łącznie zwanymi dalej  Stronami 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przetargu pisemnego zgodnie z zasadami 

przyjętymi w uchwale LV/875/2014 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 

2014r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz 

użyczenie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnejz późniejszymi 

zamianamioraz Zarządzenia Wewnętrznego nr 87/14z dnia 22października 2014r. 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 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż używanego sprzętu medycznego, o nazwie 

……………………………………..zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku nr 1.  

§2 

1. Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży jest używany, a Kupujący oświadcza,  

że dokonał oględzin przedmiotu sprzedaży, zbadał jego stan techniczny i nie wnosi żadnych 

zastrzeżeń do przedmiotu sprzedaży.  

2. Sprzedający oświadcza, iż sprzęt medyczny opisany w §1 umowy stanowi jego własność i nie 

jest obciążony żadnymi prawami  na rzecz osób trzecich. 

 

§3 

1. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje  

Sprzęt medyczny określony w § 1 zgodnie z ofertą cenową złożona przez Kupującego w cenie: 

………….….. złotych brutto (słownie: ..................................................................).  

2. Oferta Kupującego z dnia ................nr. .......... stanowi Załącznik nr 2 do umowy, który stanowi 

integralną część składową umowy.  

§ 4 



1. Wydanie i odbiór sprzętu medycznego nastąpi w siedzibie Sprzedającego w terminie do 14 dni 

od daty zawarcia niniejszej umowy, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego 

przez Strony, w którym zostanie potwierdzone dokonanie przez Kupującego czynności 

określonych w § 2 ust. 1 umowy. 

2. Kupujący ponosi koszt załadunku i transportu przedmiotu sprzedaży. 

3. Sprzęt medyczny stanowi własność Sprzedawcy do chwili zapłaty ceny przez Kupującego.   

4. W przypadku nieodebrania przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 1 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. 1. 

 

§5 

1. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny przelewem na rachunek bankowy o numerze: 

PKO Bank Polski S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 lub gotówką w Kasie Szpitala  

czynnej od poniedziałku do piątku w  godz. 08.00-15.00 w budynku 4.  

2. Uznanie rachunku bankowego kwotą zapłaty musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym 

uzgodniony dzień odbioru sprzętu, zaś zapłata gotówką może nastąpić w dniu odbioru, 

bezpośrednio przed jego dokonaniem. 

§6 

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy będą miały 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§7 

Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§8 

Strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży. 

 

§9 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

§10 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Sprzedającego. 

 

 

Sprzedający:                   Kupujący



 


