...................................................................
(czytelny podpis składającego ofertę
*niepotrzebne skreślić

UMOWA SPRZEDAŻY TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
Zawarta w dniu ...................................... w Łodzi pomiędzy:

SP ZOZ USK Nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi ul. Kopcińskiego 22; 90 – 153 Łódź..
(NIP …………………………………………. , REGON ……………………..), reprezentowanym przez:
1. ………………………………………….…………………………………………..…………………..
zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”, a
Panem / Panią .........................................................................., legitymującym się dowodem osobistym
seria .................. nr ............................. wydanym przez ...........................................................................
zamieszkałym w .................................................... przy ul. .....................................................................,
zwanym w treści umowy „Kupującym”,
o następującej treści:
§1
Sprzedający oświadcza, że:
1)

jest

właścicielem

……………………………………

tomografu

komputerowego

transmisyjnego

model……………………………………….

o

numerze

produkcji
seryjnym

……………………….………… rok produkcji ………………..… z wyposażeniem………………………..
(dalej zwany tomografem komputerowym)
2) tomograf komputerowy jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób
trzecich oraz, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten tomograf
komputerowy, ani że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.
§2
Kupujący oświadcza, że kupuje od Sprzedającego opisany w § 1 tomograf komputerowy.
§3
1. Należność w kwocie …………………………….. zł brutto
(słownie: ..................................................................................................................................... złotych),
należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego: ………………………………………………., w
terminie 3 dni od daty wystawienia faktury VAT.
§4
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży – nastąpi w terminie uzgodnionym z Sprzedającym………… dni od
daty zapłaty umówionej ceny transakcji uzgodnionym ze Sprzedającym, która to data będzie podana
w terminie późniejszym po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zakup nowego

tomograu komputerowego. Jako potwierdzenie wydania przedmiotu sprzedaży Strony sporządzą
protokół zdawczo-odbiorczy.
2.

Sprzedający

wyda

Kupującemu

wszystkie

posiadane

dokumenty

dotyczące

tomografu

komputerowego, tj.:
a) ………………….. ……………………….……
b) ………………….. ………………………………………..…….
c) instrukcję obsługi

§5
1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny tomografu komputerowego opisanego w § 1
niniejszej umowy i nie zgłasza do niego żadnych uwag.
2. Kupujący sprawdził także oznaczenia i dokumentację techniczną tomografu komputerowego, nie
wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Strony zgodnie oświadczają, iż przedmiot umowy jako towar używany nie podlega reklamacji oraz
wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne określone w art. 558 KC.
§6
Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia regulaminu oraz
obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Sprzedającego i jeden
dla Kupującego.

Sprzedający:

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

Kupujący:

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

