
załącznik nr 4 do Regulaminu Przetargu

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY (wzór)

zawarta  w  dniu  ...................................  w  Białymstoku  pomiędzy  Samodzielnym  Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. J. Śniadeckiego, 15-950 
Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26  

reprezentowanym przez:

Dyrektora - .....................................

zwanym w dalszej treści umowy Sprzedającym 

a -  ................................................................................................................................

z siedzibą -  ................................................................................................................

reprezentowanym przez : ..........................................................................................

wpisanym do KRS ...................................., REGON ............................ NIP .....................................

zwanym dalej treści umowy Kupującym. 

W wyniku dokonania wyboru Oferenta w trybie przetargu prowadzonego na podstawie art. 701 – 
705 Kodeksu Cywilnego została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1
1. Na mocy niniejszej umowy, Kupujący nabywa od Sprzedającego w drodze przetargu sprzęt i 
wyposażenie kuchni o wartości, zgodnie z ofertą przetargową z dnia ..............................

2. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest obiekt po zlikwidowanej kuchni szpitalnej przy ul. 
Warszawskiej 15.

§ 2
1. Kupujący nabywa przedmiot umowy za kwotę netto .................................... zł powiększoną 
o należyty podatek VAT .................. % co łącznie stanowi kwotę brutto ..................................... zł 
(słownie złotych: ..........................................................................................................................).
2. Kupujący dokona zapłaty w/w kwoty brutto na konto Sprzedającego, wskazane w fakturze 
wystawionej  przez Sprzedającego w dniu zawarcia umowy,  w ciągu 7 dni od dnia zawarcia 
umowy.
3. W  przypadku  nie  dokonania  zapłaty  należności  określonej  w  ust.1  w  w/w  terminie, 
Sprzedającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  bez  wyznaczenia  dodatkowego 
terminu. 
4. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  Kupujący  zapłaci  Sprzedającemu  karę  umowną 
w wysokości 10 % wartości umowy. 

§ 3
Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny i jakościowy sprzętu i wyposażenia kuchni 
będącego  przedmiotem  umowy,  odnośnie  do  którego  nie  zgłasza  żadnych  zastrzeżeń  oraz 



oświadczeń, że wyraża zgodę na wyłączenie odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi za 
wady przedmiotu umowy. 

§ 4
1. Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt dokona odbioru całości zakupionego sprzętu 

z miejsca wskazanego w § 1 ust.  2. Ostateczny termin odbioru sprzętu określa się na 7 dni 
kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy.

2. Wydanie rzeczy przez Sprzedającego nastąpi po otrzymaniu wpłaty należności, o której mowa 
w § 2 ust.1.  

§ 5
Wszelkie  zmiany dotyczące  postanowień niniejszej  umowy mogą  nastąpić  wyłącznie  w formie 
pisemnej w drodze aneksu – pod rygorem nieważności. 

§ 6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 7
Spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy 
dla siedziby Sprzedającego. 

§ 8
Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących,  po  jednym  dla  każdej  ze  stron  na  prawach 
oryginału każdy. 

KUPUJĄCY:  SPRZEDAJĄCY: 


