Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
oznaczenie sprawy: AE-S/01/06/2021

UMOWA
SPRZEDAŻY WYTWORNICY PARY CZYSTEJ STIGEN
Zawarta w dniu …………...2021 r. pomiędzy:
Szpitalem Pediatrycznym z siedzibą przy ul. Sobieskiego 83, 43-300 Bielsko-Biała,
NIP: 547 – 18 – 39 – 851
REGON: 072147187,
zwanym dalej Sprzedającym
reprezentowanym przez:
mgr Katarzyna Czauderna – p. o. Dyrektor Szpitala
a
……………………………………. z siedzibą w ………………………………………
zwanym dalej Kupującym
NIP: ………………….
REGON: …………………….
PESEL ……………………(o ile dotyczy)

Umowa zostaje zawarta na podstawie Uchwały nr IV/11/83/11 Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz
użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem
tworzącym jest Powiat Bielski.
§1
1. SPRZEDAJĄCY sprzedaje, a KUPUJĄCY kupuje używany Wytwornica pary czystej Stigen Model EKP 63:
− Typ silnika SW680/141/17,
− Licznik czasu pracy-165,2 mth ,
− Typ prądnicy A280-M04,
− Numer seryjny prądnicy 595612
− Rok produkcji 1985.
2. SPRZEDAJĄCY oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem wskazanego sprzętu, o którym mowa w ust. 1 oraz, że
jest on wolny od jakichkolwiek wad prawnych, w tym wszelki praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń
i zabezpieczeń
3. SPRZEDAJĄCY oświadcza, że uzyskał zgodę na zbycie urządzenia Uchwałą nr 45/2021 Zarządu Powiatu
w Bielsku-Białej z dnia 8 lutego 2021 r.
4. KUPUJĄCY oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym urządzenia i w związku z tym nie wnosi i nie będzie
wnosił wobec SPRZEDAJĄCEGO żadnych roszczeń.
§2
1. KUPUJĄCY zobowiązuje się do odebrania urządzenia w uzgodnionym ze SPRZEDAJĄCYM terminie, nie później
niż w ciągu 14 dni. Wszelkie koszty związane z odbiorem i transportem pokrywa KUPUJĄCY.
2. Osobą odpowiedzialne za realizacje umowy:
− ze strony KUPUJĄCEGO jest: ……………………., tel.: ………………..
− ze strony SPRZEDAJĄCEGO jest Z-ca Kierownika Działu Administracyjno – Eksploatacyjnego – Andrzej
Kubowicz, tel.: 33 828 40 41.
3. Za wszelkie ewentualne szkody w mieniu SPRZEDAJĄCEGO, powstałe podczas załadunku i transportu odpowiada
Kupujący.
4. Wytwornica pary przechodzi na własność KUPUJĄCEGO z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczoodbiorczego, jednakże nie wcześniej niż z chwilą zapłaty przez KUPUJĄCEGO ceny sprzedaży.
5. Przy wydaniu wytwornicy pary SPRZEDAJĄCY przekaże KUPUJĄCEMU dokumentację związana z danym
sprzętem (m. in. paszport techniczny).
6. Z chwilą przejścia urządzenia na własność KUPUJĄCEGO, przechodzi na niego niebezpieczeństwo utraty lub
uszkodzenia, a także odpowiedzialność za jego stan techniczny.
7. W razie nieodebrania urządzenia w terminie, określonym w ust. 1, KUPUJĄCY poniesie koszty jego przechowania
w kwocie 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych), za każdy dzień opóźnienia w odbiorze.
8. Strony zgodnie oświadczają, że na zasadzie art. 558 Kodeksu cywilnego wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi
za wady przedmiotu umowy.
§3
1. Cenę sprzedaży urządzenia zgodnie ze złożoną przez Kupującego ofertą ustala się na kwotę zł brutto: ……………..
słownie: …………………………………..............................................
2. Na poczet ceny zaliczona zostaje kwota wadium w wysokości .....................................zł.
3. Do zapłaty pozostaje kwota zł brutto …………………… zł, którą Kupujący ureguluje przelewem na konto
Sprzedającego na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie do 7 dni od daty jego wystawienia.

4. Zapłata ceny sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego:
40 1050 1070 1000 0090 3023 2434, w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
5. Datą zapłaty ceny sprzedaży jest data jej zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego.
§4
1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają KUPUJĄCEGO.
3. Strony umowy zobowiązuje się do ochrony otrzymanych danych osobowych w ramach realizacji umowy oraz
zachowania ich w tajemnicy.
4. KUPUJĄCY zobowiązuje się do zapoznania się z klauzulami informacyjnymi SPRZEDAJĄCEGO.
5. KUPUJĄCY posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych osobowych, prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna, że
przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.
§5
Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony starać się będą rozwiązać polubownie. W przypadku
niemożliwości porozumienia właściwym do rozpoznania będzie sąd miejscowo właściwy dla SPRZEDAJĄCEGO.
§7
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla SPRZEDAJĄCEGO i jeden dla
KUPUJĄCEGO.

KUPUJĄCY

SPRZEDAJĄCY

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, zlokalizowany
przy ul. Sobieskiego 83, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych osobiście
w siedzibie Administratora danych, drogą listowną na adres: Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej,
ul. Sobieskiego 83, 43-300 Bielsko-Biała, poprzez e-mail: iod@szpitalpediatryczny.pl lub pod nr
tel. 33 828 40 40
3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) tj. na podstawie art.
6 ust. 1 lit. b, c, f, czyli w celu niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań zmierzających do jej
zawarcia, wypełnienia przez nas obowiązku prawnego oraz w przypadku ewentualnego dochodzenia
roszczeń i obrony przed roszczeniami w zw. z w szczególności: Ustawą z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy
5. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres obowiązywania umowy, rękojmi i gwarancji na
wykonywaną usługę, przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń, obrony przed roszczeniami
wynikający z Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz przez okres naszych zobowiązań
podatkowych i rozliczeniowych zgodnie z Ustawą Ordynacja Podatkowa z 29 sierpnia 1997 r. tj. łącznie
przez 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy
6. Będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom i
organom publicznym, np. Poczcie Polskiej, Urzędowi Skarbowemu, bankom a także powierzać podmiotom,
z którymi Administrator danych podpisze stosowne umowy powierzenia np. dostawcom usług IT, hostingu,
operatorom systemów informatycznych, monitoringu
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
•
żądania dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO
•
żądania ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO
•
żądania usunięcia danych po upływie terminu ich przechowywania na podstawie art. 17 RODO
•
żądania ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO
•
żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych na podstawie art. 21
RODO
8. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego
9. Nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie tych danych odbywa się z naruszeniem przepisów
prawa

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 14 RODO
W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych od …………………. z siedzibą przy ul.
…………………………. działając zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej,
ul. Sobieskiego 83, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora.
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych:
w siedzibie Administratora danych, drogą listowną na adres: Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej,
ul. Sobieskiego 83, 43-300 Bielsko-Biała, poprzez e-mail: iod@szpitalpediatryczny.pl lub pod nr
tel. 33 828 40 40.
3. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celach związanych
z realizacją Umowy KUPNA-SPRZEDAŻY, a podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych tj. obowiązek prawny ciążący na Administratorze danych osobowych.
4. Administrator danych osobowych pozyskał Pani/ Pana dane od …………………. z siedzibą przy
ul. …………………. w zakresie: imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu i adres e-mail.
5. Administrator danych osobowych będzie przechowywał Pani/Pana dane przez okres obowiązywania
umowy, przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń, obrony przed roszczeniami wynikający
z Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz przez okres naszych zobowiązań podatkowych
i rozliczeniowych zgodnie z Ustawą Ordynacja Podatkowa z 29 sierpnia 1997 r. tj. łącznie przez 6 lat
liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy
6. Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
podmiotom i organom publicznym, np. Poczcie Polskiej, Urzędowi Skarbowemu, bankom a także
powierzane podmiotom, z którymi Administrator danych osobowych podpisze stosowne umowy powierzenia
np. dostawcom usług IT, operatorom systemów informatycznych.
7. Ma Pani/Pan prawo
a) żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) żądania sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących
c) żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych po upływie terminu ich przechowywania
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje
9. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom
w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się z naruszeniem
przepisów prawa

