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Załącznik Nr 2
WZÓR
UMOWA SPRZEDAŻY
zawarta w dniu ………………………… 2020 r
pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7,
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS: 0000048508, nr NIP: 633-10-45-778,
reprezentowanym przez:
Roberta Rychel – Dyrektora,
zwanym dalej „Sprzedającym”
a:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Nabywcą”
Działając na podstawie Uchwały nr 804/36/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia
17.04.2019r. w sprawie zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie oraz
w oparciu o Uchwałę Rady Społecznej nr ………. z dnia ……………………….r. Strony postanawiają co
następuje:
§1
Przedmiotem sprzedaży jest używany sprzęt ruchomy zgodny z Ofertą cenową złożoną
na formularzu Oferty Przetargowej – załącznik nr 1 niniejszej umowy.
tj.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
§2
1. Sprzedający oświadcza, że przedmiot/y niniejszej umowy stanowi/ą jego własność, jest
wolny od wad fizycznych i prawnych, praw osób trzecich, nie jest przedmiotem zastawu, nie
stanowi przedmiotu zabezpieczenia i nie toczy się żadne postępowanie, którego jest
przedmiotem.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
§3
1. Nabywca oświadcza, że dokonał oględzin i znany jest mu istniejący stan techniczny
zakupionego sprzętu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
2. Nabywca zapłaci za zakupiony sprzęt wymieniony w §1 kwotę zaproponowaną przez niego
w Ofercie przetargowej tj.……………………... netto zł. Słownie…………………………………………………….. zł.
Zgodnie z art.43 ust.1 pkt.2 ustawy o podatku od towarów i usług dostawa towarów używanych zwolniona jest
z podatku Vat.

3. Nabywca zobowiązuje się do wpłacenia należnej kwoty za zakupiony sprzęt po wystawieniu
faktury przez Sprzedającego gotówką w kasie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju lub płatne przelewem na konto Sprzedającego Getin Noble Bank S.A.
o/Jastrzębie-Zdrój, nr konta: 21 1560 0013 2341 8722 7000 0001, nie później niż w terminie
3 dni roboczych od podpisania umowy.
§4
1. Przedmiot umowy staje się własnością Nabywcy z chwilą uregulowania wymaganej kwoty,
o której mowa w §3.
2. Nabywca zobowiązuje się do odbioru i transportu zakupionego sprzętu na własny koszt
i ryzyko.

§5
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej
nowych postanowień niekorzystnych dla Sprzedawcy, jeżeli przy ich uwzględnianiu, należałoby
zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Oferenta.
3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy Sąd dla
siedziby Sprzedającego.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
5. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej
ze stron.
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