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UMOWA SPRZEDAŻY  NR .............. 2012 

 
zawarta w dniu ......................... w Szczecinie pomiędzy: 
 
 
 
Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie z siedzibą 
przy ul. Arkońskiej 4, 71-455 Szczecin, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd 
Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000003593, posiadającym nr NIP: 851-25-37-954, nr REGON 
000290274, zwanym dalej ,,Sprzedającym”  
reprezentowanym przez: 
dr n. med. Mariusza Pietrzaka – Dyrektora umocowanego do samoistnej reprezentacji,  
 
a 
 
……. z siedzibą w ….. przy ul……., ……. , NIP …., nr REGON ……, zwanym dalej „Kupującym” 
reprezentowana przez ……… –….. 

 
§ 1 

1. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność tokarni uniwersalnej 
szybkoobrotowej Typ: TUM-35, rok produkcji 1981/Pilarkę z wyposażeniem Typ DMLD – 40 
Rok produkcji 2004 r. zwanego dalej „Towarem”.   

2. Oferta Kupującego stanowi załącznik numer 1 do umowy. 
 
 

§ 2 
1. Towar będzie wydane Kupującemu najwcześniej w dniu zawarcia niniejszej umowy na zasadzie 

odpowiadającej warunkom sprzedaży INCOTERMS –„EXW” co oznacza, że odpowiedzialność 
i wszelkie koszty związane z wydaniem Towaru a w szczególności w zakresie dotyczącym 
przygotowania Towaru do załadunku, samego załadunku i transportu Towaru ponosi Kupujący, 
przy czym o przygotowaniu Towaru do wydania Kupujący powiadomi Sprzedawcę z 
jednodniowym (1) wyprzedzeniem. 

2. Wydanie Kupującemu Towaru potwierdzane będzie protokołem. Protokół sporządza się w 
dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 

§ 3 
1. Zapłata ceny za Towar nastąpić winna przed wydaniem Towaru na podstawie wystawionej 

przez Sprzedającego faktury VAT. 
2. Za dzień zapłaty strony uznają dzień wpływu ceny na rachunek Sprzedającego.   
3. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez jego podpisu. 

 
 

§ 4 
Kupujący oświadcza, że jest mu znany stan prawny i techniczny Towaru i zrzeka się w związku z 
tym dochodzenia wobec Sprzedającego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu a zwłaszcza z tytułu 
rękojmi. 

 
§ 5 

1. Przedstawicielem Sprzedającego, uprawnionym do reprezentowania go w sprawach 
związanych z realizacją umowy jest p. ……. – …  tel. …, fax. ….  

2. Przedstawicielem Kupującego, uprawnionym do reprezentowania go w sprawach związanych  
z realizacją umowy jest p……. ,  tel. …... 

3. Uprawnienia osób wyżej wskazanych nie obejmują wprowadzenia zmian do treści umowy ani 
jej modyfikacji. 
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4. Zmiany personalne dotyczące w/w osób wymagają pisemnego poinformowania drugiej Strony       

i nie jest w tym zakresie konieczne zawarcie aneksu do umowy. 
 

 
§ 6 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej w postaci 
aneksu.  

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Kupującego któregokolwiek z 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od 
niniejszej umowy po bezskutecznym upływie dwudniowego terminu określonego w pisemnym 
wezwaniu do należytego wykonania umowy wysłanym do Kupującego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

4. Spory mogące powstać w wyniku realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 
właściwości ze względu na siedzibę Sprzedawcy.  

5. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia Stron przewidziane w Umowie lub składane w 
związku z Umową będą sporządzane w formie pisemnej oraz doręczane osobiście, za 
pośrednictwem kuriera lub wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podane 
w komparycji Umowy adresy Stron. Zawiadomienie będzie uznane za doręczone z chwilą 
faktycznego otrzymania korespondencji lub odmowy jej przyjęcia przez adresata na adresy 
podane w komparycji Umowy. Doręczenia na powyższe adresy uznaje się za skutecznie 
doręczone, chyba że druga Strona wcześniej powiadomiła o innym adresie do korespondencji.  

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

 

           SPRZEDAWCA:                                            KUPUJĄCY: 

 

 

 


