
UMOWA SPRZEDAŻY (wzór) 

 

zawarta w dniu ......................... w Dąbrowie Górniczej pomiędzy: 

 

Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitalem Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w 

Dąbrowie Górniczej  
Ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowanym pod nr KRS 0000003544, 

NIP: 629-21-15-781, REGON: 000310077 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora   -   Iwonę Łobejko 

zwanym dalej Sprzedającym 

a 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………, 

zwanym dalej Kupującym 

 

podstawa zawarcia: 

„Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Mercedes Vito  

będącego własnością Zagłębiowskiego Centrum Onkologii przeprowadzony zgodnie  

z §3 pkt 4 i 6 Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej nr XI/179/11 z dnia 26.10.2011 oraz 

XXXII/689/2017 z dnia 25.10 2017r) w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania  

w dzierżawę, najmu, użytkowania lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Rada Miejska w Dąbrowie 

Górniczej  

 

Na podstawie tego przetargu zostaje zawarta umowa  o następującej treści:  

§ 1 

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony poniżej środek trwały według ceny 

zgodnej ze złożoną ofertą przetargową z dnia  …............................ 

 

 ……………………………… 

 

§ 2 

Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem środka trwałego wymienionego w § 1 niniejszej 

umowy. 

 

§ 3 

Kupujący tytułem ceny za przedmiot umowy zapłaci Sprzedającemu kwotę: 

 

wartość brutto ………….....…... zł (słownie: …………...................………….…………...zł 00/100) 

płatną: 

a) gotówką w kasie Sprzedającego na podstawie wystawionej faktury *) 

b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w treści faktury VAT *) 

(*) niewłaściwe skreślić 

§ 4 

1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę nabycia w terminie 3 dni od daty podpisaniu umowy 

sprzedaży 

2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po podpisaniu „protokołu odbioru przedmiotu umowy” 

oraz po uiszczeniu ceny, o której mowa w §3 niniejszej umowy. 

3. Kupujący wraz z podpisaniem „protokołu odbioru przedmiotu umowy” kwituje odbiór środka 

trwałego będącego przedmiotem sprzedaży. 



 

4. Wydanie przedmiotu sprzedaży (po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym terminu oraz 

sposobu odbioru i załadunku) będzie możliwe w dni robocze w godzinach od 725 – 1300.   

 

§ 5 

Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny sprzętu wymienionego w § 1 niniejszej 

umowy i oświadcza, iż z tego tytułu nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Sprzedającego. 

 

§ 6 

Za wszelkie szkody związane z uszkodzeniem mienia Sprzedającego powstałe w trakcie załadunku, 

transportu, ewentualnie demontażu sprzętu wymienionego w §1 niniejszej umowy odpowiada 

Kupujący. 

 

 

§ 7 

Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji i rękojmi. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 10 

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

 

 

 

 

 

              Sprzedający                                                                                          Kupujący 

                 

 

 

 

 

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

 

   


