
Zńączntknr 4

UMO\ilA SPRZEDAZY ŚRODKA TRWAŁEGO

zawartaw dniu,.. pomiędzy:
Szpitalem Wojewódzkim im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwakach pryz ul. Szpitalnej 60, 16-400

Suwaki, wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS 0000057017 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w BiĄmstoku, XII Wydziń Gospodarczy,
NIP 844_ 1 7 -86-37 6, REGON 7 90319362
reprezentow any m pt zez:

zwanym da|ej ,, Sprzedającym"

a

firmą z siedzibą w
wpisaną do Krajowego Rejestru sądowego pod numerem

lub wpisaną do rejestru działalności gospodarczej pod numerem

reprezentowaną przęzi

zw any m dalej,,Kupuj. ący m"

W ręzultacie przeprowadzonego przetargu ofertowego na sprzedń środka trwałego zostńa zawarta
umowa następującej treści:

§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaz tomografu komputerowego Light Speed Pro 32, rok
produkcji 201l, numer seryjny 2970IYCO. w,.anęgo dalej ,,środkiem trwĄm".

§2

1.Sprzedający oświadcza, że środek ftwały określony w § 1 stanowi jego własnośó i jest wolny od
wad prawny ch i ftzy czny ch.

ż Sprzedający zapewnia , że nie toc4l się żadne postępowanie karne, cl.wilne i administracyjne
którego przedmiotem jest ten środek trwĄ, jak również, że nie jest on przedmiotem
zabezpieczenia, w Ęmtakże zastawu lub innych praw osób trzecich.

3. Sprzedający w dniu wydania tomografu komputerowego opisanego § 1 w wyda Kupującemu
dokumentację techniczną dotyczącą tego środka trwałego

§3

1 . Kupuj ący zapŁaci Sprzedaj ącemlJ za przedmiot umowy kwotę ń netto
(słownie:..,..,....., , ,. ) powiększoną o podatek VAT tj. brutto zł,..... ( słownie

.......,.....),
w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przezSprzedającego.

2. Własnośó w/w środka trwałego Sprzedający przeniesie z dniem zaksięgowania na rachunku
bankowym zapŁaty ceny.



§4

1, WYdanie Przedmiotu umowy, tj, tomogrlfu komputerowego nastąpi na podstawie protokołu
_ P_odPisanego PrzęZ Strony w terminie 5 dni od dbkonania"przez Rupu;ącego płatnóści.
2, KuPującY na własnY kosź i ryzyko dokona demontazu tońografu tbńputJ.o*"go * terminie
_ uzgodnionym z dostawcą nowęgo aparatu iDzińemEksploaiacyjnym śprzedają"cego.
3,KuPującY wYkonując czynności rwiązane z odbiorem śro'dka trwałego ,ii"ariiy Sp"rzedającego
.zobowięuje się przestrzegaó przepisów BHP ippoż,
4,W PrzYPadku nieterminowego odbioru środka ńałego sprzedający zastrzegasobie prawo
_ naliczęnia kary umownej w wysokości |Yowartości ÓneStonej rv § : ust.l'z|auuŹiydzień zwłoki,
5, Za szkodY Poniesione przez Sptzedającego w trakcie odbioru środka trwałego odpowiada

Kupujący.

§5

Kupujący oświadcza, że zapoznń się
i ztego §łułu nie będzie rościł zadnycń

ze stanem technicznym środka trwałego, jest on mu znany
pretensj i do Sprzedającego.

§6

SlronY oŚwiadczają zgodnie, że wszelkie koszĘ wynikające z realizacji niniejszej umowy poniesieKupujący,

§7

W sPrawach nie uregulowanYch niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cyrvilnego,

§8

1, KuPującY oŚwiadcza, Że znany jest mu fakt, iż treść.niniejszej umowy, aw szczęgólności doĘczącego dane identYfikujące Przedmiot umowy i wysokość *ynag.oa""nia stanowią inTormac.lę
Publiczną w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z Ónia e *rzósniłz001 r. o dostępie do informacji
Publicznej (Dz.U. z200l r. nr 112,poz.tI9Yzpóźn.zm.Dz.IJ z2018r.poz.l330), którapodlega

_ udostępnieniu w Ębie przedmiotowej ustawy.
2, KuPującY jest zobowiąT\Przetwarzijąc dane osobowe do stosowan iaprzy ichprze&varzaniu

PrzePisY ustaW z dnia24.05.2018 o ochronię danych osobowych (Dz.IJ z ŹOt 8 
'roku

poz.1000).
3, Administrator danYch powierzaPodmiotowi ptzetwarzającemu, w trybie art. 28

RozPorządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uE;20161679 z'dniaTT kwietnia
2016r, w sPrawie ochrony osób fizycznyóh * związku z przetwarzamiem danych
9:9!9P:h i w sPrawie swobodnego przepływu taiich danych oraz uchylania dyrektywy
95l46lWE - ogólnego rozporządzenie o oóhronię danych (zwanego * aa.r.3 części
,,RozPotządzeniem") dane osobowe do przetwarzanii,nazasadaĆh i w celu określonym wniniejszej Umowie.

4, Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzaó powierzone mu dane osobowe
zgodnie z ńniejszą.lrmową, Rozporządr.ni.* otaz zi'nnymi przepisami prawa
powszechnie obowiązuj ącego, które chron ią pr awaosób, ktorych bane aóty crą.

5, Podmiot Przetwarząący oświadcza,iżstosujó środki bezpiecieństwa spełńu;ą"e wymogiRozporządzęnia.
6, SPory, mogące wYni|lr+Ó. zre.alizacjininiejszej umowy, będąrozstrzygarrc przezsąd powszechny

właściwy rzeczow o dla siedziby Sprzedaj ącegÓ.



§9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

SPRZEDAJĄCY KllPUJĄCY


