
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie 
tomografu komputerowego GE Healthcare Optima CT520 

 
UMOWA SPRZEDAŻY 

(dalej: Umowa) 

 

zawarta w dniu ………. r. w Poznaniu pomiędzy:  

 

Poznańskim Ośrodkiem Specjalistycznych Usług Medycznych z siedzibą w Poznaniu, al. 

Solidarności 36, 61 - 696 Poznań, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005298, reprezentowanym przez Kierownika 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  – Konrada Zaradnego, zwanym dalej „Sprzedawcą”  

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

zwanym dalej „Kupującym” 

 

zwanymi łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną” 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż tomografu komputerowego GE Healthcare Optima 

CT520 o numerze seryjnym 401701HM8, wyprodukowany w GE HANGWEI MEDICAL 

SYSTEMS CO. LTD. NO. 2 NORTH YONG CHANG STREET BEJING ECONOMIC 

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE BEJING, 100176, P.R. CHINA r., 2015 

zakupiony w 2017 r., stan techniczny – bardzo dobry – sprawny. 

2. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa przedmiot umowy określony w ust. 1 powyżej 

za cenę określoną w § 3 ust. 1 Umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie, 

związanej dokumentacji przetargowej oraz ofercie Kupującego. 

3. Dokumentacja przetargowa (tj. ogłoszenie przetargu wraz z załącznikami) oraz oferta 

Kupującego stanowią załączniki do Umowy. 
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4. Sprzedawca najpóźniej w dniu wydania przedmiotu umowy przekaże wszelkie 

przynależności, dokumenty, instrukcje i inne elementy dotyczące przedmiotu umowy 

konieczne do jego prawidłowej eksploatacji. 

 

§ 2 

1. Sprzedawca oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego wyłączną własność, nie jest 

obciążony prawami osób trzecich, nie toczą się żadne postępowanie, którego przedmiotem 

jest przedmiot umowy oraz że przedmiot umowy nie stanowią przedmiotu zabezpieczenia. 

2. Kupujący oświadcza, że dokonał wizji lokalnej albo zrzekł się prawa przeprowadzenia wizji 

lokalnej oraz, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu umowy i nie wnosi z tego 

tytułu żadnych zastrzeżeń.  

 

§ 3 

1. Cena sprzedaży przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi …………………. zł netto 

(słownie: ……………… 00/100). Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT 

według obowiązujących stawek. 

2. Zapłata ceny nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej w dniu zawarcia Umowy. 

3. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od daty otrzymania 

faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę. Zapłaty, na podstawie wystawionej przez 

Sprzedawcy faktury VAT, należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy 

podany w fakturze VAT.  

4. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności przedmiotu umowy do czasu zapłaty ceny 

przedmiotu umowy w całości.  

 

§ 4 

1. Przedmiot umowy zostanie wydany Kupującemu w po zapłacie wynagrodzenia określonego 

w § 3 ust. 1 powyżej w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę.  

2. Strony ustalą szczegóły techniczne i organizacyjne odbioru przedmiotu umowy przez 

Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób uzgodniony przez 

Strony, przy czym wydanie i odbiór przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej w terminie 14 

dni od dnia spełnienia warunku określonego w ust. 1 powyżej. 
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3. Z czynności wydania zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy przy udziale 

przedstawicieli Stron. 

4. Korzyści i ciężary związane z przedmiotem umowy oraz niebezpieczeństwo jego 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego w momencie wydania,  

tj. w chwili odbioru przedmiotu umowy przez Kupującego w miejscu wydania. 

5. Wszelkie koszty i ryzyka związane z odbiorem przedmiotu umowy (w tym jego załadunkiem  

i rozładunkiem) oraz odpowiedzialność z tego tytułu spoczywają na Kupującym. 

6. W przypadku nieodebrania przedmiotu umowy przez Kupującego w ustalonym terminie, 

Sprzedający jest uprawniony do oddania przedmiotu umowy na przechowanie na koszt  

i ryzyko Kupującego 

 

§ 5 

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona. 

 

§ 6 

1. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku opóźnienia  

w zapłacie ceny w całości wynoszącej 14 dni licząc od dnia wskazanego w § 3 ust. 3 

powyżej. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji  

o zaistnieniu zdarzenia aktualizującego uprawnienie do odstąpienia od umowy określonego 

w ust. 1 powyżej. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną za opóźnienie w odbiorze przedmiotu umowy 

w wysokości 0,3 % ceny brutto o której mowa w § 3 ust. 1 powyżej za każdy dzień 

opóźnienia. Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych ponad zastrzeżoną karę umowną. 

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany i uzupełniania Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Sprzedawcy. 
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3. W sprawach, których nie reguluje Umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.  

4. Wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym daniny publicznoprawne obciążają 

Kupującego. 

5. Wynikające z Umowy prawa i obowiązki Kupującego nie mogą być pod rygorem 

nieważności przeniesione na rzecz osób trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Sprzedawcy. 

6. Załącznik do Umowy stanowią jej integralną część.  

7. Umowa wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

______________________________                             ______________________________ 

SPRZEDAWCA                                                                        KUPUJĄCY                                                                     

 

Załączniki: 

- Dokumentacja przetargowa; 

- oferta Kupującego. 


