
Projekt umowy sprzedaży 

Nr .............2021 

 

 

zawarta w dniu .....................2021 r. w pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-

Żoliborz, z siedzibą w Warszawie ul. Szajnochy 8, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądu Rejonowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000096866, posiadającym NIP 525-21-38-611 oraz REGON 000314098, 

w imieniu którego działa: 

Dyrektor Zespołu - lek. med. Małgorzata Zaława-Dąbrowska 

zwanym dalej Sprzedającym,  

a 

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

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

zwanym dalej Kupującym  

 

o następującej treści: 

§ 1 

 

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje: 

 

Nazwa sprzętu: …………………………….. 

 

§ 2 

 

Sprzęt, o którym mowa w § 1. stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od wad prawnych, 

nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich, nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia 

oraz nie toczą się żadne postępowania , którego przedmiotem jest ten sprzęt. 

 

§ 3 

 

1. Kupujący tytułem ceny za przedmiotowy sprzęt zapłaci Sprzedającemu kwotę 

..........................zł. (słownie:.................................................................................. zł.). 

2. Kwota określona w ust. 1 będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, 

wskazany przez Sprzedającego na fakturze, lub gotówką w kasie Sprzedającego. 

3. Kupujący jest zobowiązany do zapłacenia za sprzęt przed zawarciem umowy sprzedaży to 

jest nie dłużej niż 7 dni od dnia wyboru oferty.  

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto Sprzedającego. 

 

§ 4 

 

1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty, 

 o której mowa w § 3 i podpisaniu niniejszej umowy. 

2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące sprzętu.  

 

§ 5 



 

Kupujący oświadcza, że jest mu znany stan techniczny sprzętu i ma pełną świadomość co do 

jego stanu technicznego oraz oświadcza że nie wnosi zastrzeżeń do Sprzedającego. 

 

§ 6 

Kupujący jest zobowiązany do demontażu, odbioru i transportu przedmiotu umowy oraz 

unieszkodliwienia (utylizacji) zbędnych elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami na 

własny koszt. 

 

 § 7 

Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu protokołu Zdawczo- odbiorczego 

stanowiącego załącznik Nr 1 do umowy   

§ 8 

 

Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy obciążają Kupującego. 

      

§ 9 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym 

zakresie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 11 

 

1.Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

egzemplarz otrzymuje Sprzedający, a jeden Kupujący. 

2. Wraz z niniejszą umową wydano Kupującemu: 

 

-................................................ 

-................................................ 

-................................................ 

 

 

 

 

 

        KUPUJĄCY                 SPRZEDAJĄCY 

 

 
 


