Załącznik nr 2
UMOWA SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO
zawarta w dniu……………………………… roku w Krzeszowicach pomiędzy:

Zespołem Przychodni i Ośrodków Zdrowia „Krzeszowickie Centrum Zdrowia"
ul. Legionów Polskich 30, 32-065 Krzeszowice
działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000032650,
wpisanym do Księgi Rejestrowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
reprezentowanym przez:
lek. med. Romana Matysika
–
mgr Katarzynę Dudek
–
zwanym dalej „ Sprzedającym”

Dyrektora
Głównego księgowego

a
.............................................................................................................................................................
zwanym dalej „Kupującym”
W rezultacie przeprowadzonego konkursu ofert - przetargu na sprzedaż środka trwałego została
zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż samochodu osobowego marki SUZUKI SX 4 o numerze
rejestracyjnym KRA 25512 zwanego dalej „środkiem trwałym”.
§2
1.Sprzedający oświadcza, że środek trwały stanowi jego własność i jest wolny od wad prawnych.
2.Sprzedający zapewnia, że nie toczy się żadne postępowanie karne, cywilne, administracyjne
i temu podobne, którego przedmiotem jest ten środek trwały, jak również, że nie jest on przedmiotem
zabezpieczenia, zastawu lub innych praw osób trzecich.
§3
1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za przedmiot umowy kwotę ............................. zł
( słownie ………..) w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy w formie przelewu na rachunek
Sprzedającego tj : Bank Spółdzielczy Krzeszowice nr 97 8612 0003 0000 0000 0039 0001.
2. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego z dniem dokonania zapłaty własność środka trwałego
będącego przedmiotem niniejszej umowy.
§4
1. Wydanie środka trwałego Kupującemu nastąpi protokolarnie w ciągu 3 dni od dokonania przez
Kupującego skutecznie czynności, o której mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy.
2.Kupujący wykonując czynności związane z odbiorem środka trwałego z siedziby Sprzedającego
zobowiązuje się przestrzegać przepisów BHP i ppoż.
3. W przypadku nieterminowego odbioru środka trwałego sprzedający zastrzega sobie prawo
naliczenia kary umownej w wysokości 1% wartości określonej w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki.

4. Za szkody poniesione przez Sprzedającego w trakcie odbioru środka trwałego odpowiada
Kupujący.
§5
Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym środka trwałego, jest on mu znany
i z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.
§6
Strony oświadczają zgodnie, że wszelkie koszty wynikające z realizacji niniejszej umowy poniesie
Kupujący.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§8
Spory, mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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