
Załącznik nr 2 
Wzór umowy 

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY 

zawarta w dniu 2017r. w Wałbrzychu 
pomiędzy: 
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą przy ul. Bolesława 
Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych, 
NIP: 886-23-87-024 REGON: 000291316 
w imieniu, którego działają: 
Leszek Radojewski - Dyrektor, 
Iwona Głód - Główny księgowy 
zwanym dalej „Sprzedającym" 
a 

reprezentowanym przez: 

zwanym dalej „Kupującym" 

§1 
W wyniku postępowania w przetargu ofertowym na sprzedaż przedmiotów będących w 
posiadaniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu 
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje używany środek trwały: 
1 
2 

§ 2 
Sprzedający oświadcza, że: 
I 
2 
będący przedmiotem sprzedaży stanowi jego własność i jest wolny od wad prawnych i 
obciążeń na rzecz osób trzecich. 

§ 3 
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w siedzibie Sprzedającego niezwłocznie po 
dokonaniu zapłaty kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 



2. Wraz z przedmiotem sprzedaży zostaną wydane Kupującemu niezbędne dokumenty 
dotyczące danego przedmiotu. 
3. Kupujący oświadcza, że stan techniczny przedmiotu jest mu znany i nie wnosi do niego 
żadnych zastrzeżeń. 
4. Przekazanie przedmiotu oraz wszystkich dokumentów z nim związanych zostanie 
stwierdzone w protokole przekazania podpisanym przez obie strony. 

§ 4 
1. Z tytułu sprzedaży Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu kwotę brutto: 

zł. (słownie: ). 
2. Płatność wyrukająca z realizacji umowy nastąpi przelewem na konto Sprzedającego o nr 
25 1130 1033 0018 8182 9320 0001 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu 
lub w kasie R C K i K w Wałbrzychu, w ciągu 7 dni od zawarcia umowy kupna - sprzedaży i po 
odebraniu faktury. 
3. Strony ustalają, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej 
umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego. 

§ 5 
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 6 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 7 
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu zawartej umowy rozstrzygane będą przed sądem 
właściwym dla siedziby Sprzedającego. 

§ 8 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY 


