
Umowa sprzedaży 

zawarta w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego  

 

zawarta w Bochni w dniu  …………………….. 2015 r. pomiędzy : 

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital 

Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, z siedzibą w Bochni przy ul. Krakowskiej 31, 

32-700 Bochnia, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000031986, NIP 868-16-04-021, REGON 000304349 

reprezentowanym przez Jarosława Kycię – Dyrektora,  

zwanym dalej „Sprzedającym” 

a 

(w przypadku osoby fizycznej) 

(imię i nazwisko), zam. ……., posiadającym numer PESEL …………., NIP ......, 

zwanym dalej „Kupującym” 

 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)  

(nazwa firmy) z siedzibą w ……………..…….przy ulicy ………………., wpisanym do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy ………………………… 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: ………, NIP 

……….., REGON …………..  

reprezentowanym przez: 

……………………. – ……………. 

Zwanym dalej „Kupującym” 

 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej.) 

(imię i nazwisko), przedsiębiorca działający pod firmą ……………..… z siedzibą w 

…………… przy ulicy ….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, NIP …, REGON …….. 

zwanym dalej „Kupującym” 



 

Podstawę prawną zbycia stanowi Uchwała nr VII/67/2015 Rady Powiatu w Bochni z 
dnia 19 maja 2015 r. 
 
Strony oświadczają, iż przedmiotowa umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru 
najkorzystniejszej oferty po przeprowadzonym przetargu pisemnym 
nieograniczonym. 
 

o następującej treści: 

 

§ 1  

Sprzedający oświadcza, iż jest jedynym właścicielem kotła parowego Rumia Bassöe 

typu 100 HTO nr fabryczny 94-100-20068, rok produkcji 1994, pojemność 2,25 m3, 

moc 690 KW, stanowiącego przedmiot sprzedaży zwany również przedmiotem 

umowy. 

 

§ 2  

1. Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy wolny jest od wad prawnych, w 

dobrym stanie technicznym, kompletny, używany. 

2. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się ze stanem prawnym, faktycznym i 

technicznym przedmiotu sprzedaży i nie wnosi co do niego żadnych 

zastrzeżeń. 

3. Kupujący oświadcza, iż posiada środki finansowe na zakup przedmiotu 

umowy. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowi protokół zdawczo odbiorczy, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 3 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż w wyniku rozstrzygniętego w dniu …… 2015 r. 

przetargu pisemnego nieograniczonego, którego organizatorem był 

Sprzedający, Kupujący zaoferował najbardziej korzystną cenę zakupu 

przedmiotu niniejszej umowy. 

2. W związku z powyższym Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje przedmiot 

umowy, opisany w § 1 ust. 1. 



 

§ 4 

1. Cena sprzedaży przedmiotu umowy wynosi …………... (słownie: 

………………………..) złotych brutto. 

2. Cenę brutto sprzedaży Kupujący zobowiązany jest wpłacić w dniu zawarcia 

niniejszej umowy w kasie SP ZOZ w Bochni Szpital Powiatowy lub przelewem 

na rachunek bankowy Szpitala nr 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 w 

terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

3. Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT na kwoty określone 

w § 4 ust. 1. 

 

§ 5 

1. Strony oświadczają, iż prawo własności przedmiotu umowy przejdzie na 

Kupującego w momencie zapłaty całej ceny sprzedaży, jak również w tym 

samym momencie nastąpi wydanie mu przedmiotu umowy.  

2. Kupujący zobowiązany jest do demontażu przedmiotu umowy z miejsca, w 

którym się on znajduje oraz jego zabrania od Sprzedającego na własny koszt.  

3. Sprzedający nie ma obowiązku dokonywać żadnych czynności w stosunku do 

przedmiotu sprzedaży, w tym szczególności jego demontażu, transportu. 

4. W momencie zakupu przedmiotu umowy na Kupującego przechodzi wszelkie 

ryzyko związane z tym przedmiotem. 

 

§ 6 

1. Integralną częścią umowy jest protokół z przetargu, w wyniku którego oferta 

Kupującego została wybrana jako najbardziej korzystna. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności 

3. Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 

trzy dla Sprzedającego, zaś jeden dla Kupującego. 

 

 

__________________                                                ______________________ 



 SPRZEDAJĄCY                                                                            KUPUJĄCY 

Bochnia, dnia ………. 2015 r. 

 

Protokół zdawczo – odbiorczy 

w sprawie demontażu i odbioru rzeczy tj. przedmiotu umowy z dnia …….. 2015 r.  

Kupujący:   

…………………………………………………………………………………… 

 

Sprzedający: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w 

Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, z siedzibą w Bochni przy 

ul. Krakowskiej 31, 32-700 Bochnia, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031986, NIP 

868-16-04-021, REGON 000304349 

reprezentowany przez Jarosława Kycię - Dyrektora 

W dniu ………… 2015 r. dokonano odbioru: 

L.p. Wyszczególnienie Rok produkcji Cena brutto 

1. Kocioł parowy Rumia Bassöe typu 
100 HTO, nr fabryczny 94-100-
20068, pojemność 2,25 m3, moc 
690 KW 

1994 …………..,00 zł 

  RAZEM: ……………,00 zł 

Sprzedający przekazał rzecz, a Kupujący przyjął ją bez zastrzeżeń, stwierdzając, że 
przekazanie jest zgodnie z wyżej wymienioną umową. 

 

 __________________                                                _______________________ 

za Sprzedającego                                                                        za  Kupującego 

 


