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SP ZOZ  

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  

i Transportu Sanitarnego w Płocku 

ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5 

09-400 Płock 

 

ogłasza publiczny pisemny przetarg nieograniczony na:  

 

sprzedaż kontenerów wraz z wyposażeniem i schodami wejściowymi 

znajdujące się w Płocku przy ul. Kolejowej 2A. 

Nr sprawy: TZPiZI-2302/02/18. 

 

 

Płock, dnia 07 czerwca 2018r. 

 
                         DYREKTOR 

                            SP ZOZ 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
         i Transportu Sanitarnego w Płocku 

 

                 mgr Lucyna Kęsicka 
……………………………………………… 

Dyrektor lub pracownik, któremu Kierownik 

powierzył pisemnie wykonanie zastrzeżonych  
dla siebie czynności 

 

 

I. Opis przedmiotu sprzedaży: 

 

Przedmiotem sprzedaży jest zestaw kontenerowy składający się z 3 segmentów z roku 2012  

o wymiarach zewnętrznych: 

 Długość: 6058 mm, 

 Szerokość: 2438 mm, 

 Wysokość: 2880 mm, 

 Wysokość wewnętrzna: 2500 mm. 

Szkielet kontenera wykonany z kształtowników stalowych zimno giętych. Na zewnątrz blacha 

powlekana, wewnątrz płyta laminowana biała. Podłoga wykładzina PCV, okna PCV, instalacja 

elektryczna i wodno-kanalizacyjna. 

Wyposażenie zestawu kontenerowego to: grzejnik o mocy 2000W w ilości 2 sztuk, grzejnik o mocy 

500W w ilości 1 sztuki, brodzik w ilości 2 sztuk, umywalka z baterią w ilości 1 sztuki, bojler  

o pojemności 80 litrów w ilości 1 sztuki, WC w ilości 1 sztuki, zlewozmywak dwukomorowy z baterią 

i szafką w ilości 1 sztuki, wodomierz i schody zewnętrzne. 

Zestaw kontenerowy posadowiony jest na kontenerze Właściciela terenu. Do Kupującego należeć 

będzie demontaż zestawu kontenerowego będącego przedmiotem przetargu i transport na własny koszt 

do miejsca docelowego. 

 

II. Cena wywoławcza zestawu kontenerowego składającego się z 3 segmentów wraz ze schodami 

zewnętrznymi – 46.000,00 zł brutto.   

 

Wysokość ceny wywoławczej została określona na podstawie Opinii dotyczącej wartości rynkowej 

wykonanej przez rzeczoznawcę w marcu 2018 roku. 



 

 

  

 

 
 

Przedmiot przetargu można obejrzeć w Płocku przy ul. Kolejowej 2A po wcześniejszym uzgodnieniu 

z Panią Zofią Gołębiewską – Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych tel. 24/267-84-00  

lub 609 839 009 lub Panem Mariuszem Nec – Mistrz Stacji Obsługi Pojazdów tel. 661 010 999. 

 

III. Warunki przetargu: 

 

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty, oraz okres w którym oferta jest wiążąca 

1. Oferta, pod rygorem nieważności, musi być sporządzona w formie pisemnej,  

w zaklejonej, zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować wg wzoru: 

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego  

w Płocku ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock – OFERTA PRZETARGOWA 

NA ZAKUP KONTENERÓW WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I SCHODAMI 

WEJŚCIOWYMI, Nr sprawy: TZPiZI-2302/02/18, z dopiskiem: Nie otwierać przed 

dniem 26.06.2018 roku godz. 11:15. 

2.  Oferty należy składać pisemne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 

14:00 w siedzibie Zamawiającego – SP ZOZ WSPRiTS w Płocku ul. Narodowych Sił 

Zbrojnych 5, 09-400 Płock - w nieprzekraczalnym terminie do 26.06.2018 roku  

do godz. 11:00. 
3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu -  

SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia ratunkowego i Transportu Sanitarnego  

w Płocku przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock w dniu: 26.06. 2018r.  

o godz. 11:15 w pokoju nr 10. 

4. Jeżeli koperta, zawierająca ofertę nie będzie odpowiednio oznakowana i zamknięta, 

organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe skierowanie lub 

przedwczesne otwarcie 

5. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Termin związania ofertą – 30 dni.  

 

Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia 
7. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 

2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100). Wadium należy wnieść w formie 

pieniężnej w złotych polskich do dnia 26.06.2018 r. do godziny 11:00  

na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku ul. Narodowych Sił 

Zbrojnych 5, 09-400 Płock prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział w 

Płocku nr 48 1240 3174 1111 0010 3536 6381 w tytule proszę wpisać „Wadium za 

kontenery wraz z wyposażeniem”. 
8. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, 

zostanie zwrócone przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, niezwłocznie po 

zakończeniu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od 

zakończenia przetargu. 

9. Wadium złożone przez Kupującego zostanie zaliczone na poczet ceny przedmiotu przetargu. 

Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg 

uchyli się od zawarcia umowy. 

 

Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu 
10. Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej.  

11. Oferta powinna zawierać:  

1) dokładne oznaczenie podmiotu, dokładne dane adresowe, telefon kontaktowy, nr PESEL 

(jeśli oferta pochodzi od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), NIP oraz 

nr REGON;  



 

 

  

 

 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert;  

3) oferowaną cenę za przedmiot przetargu;  

4) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży, 

dokonał oględzin i nie wnosi uwag w tym zakresie lub oświadczenie,  

że pomimo niedokonania oględzin akceptuje rzeczywisty stan przedmiotu sprzedaży  

i nie wnosi do niego zastrzeżeń, 

5) dowód wniesienia wadium, 

6) parafowany wzór umowy;  

7) pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii notarialnej, w przypadku, gdy prawo osób do 

reprezentowania, podpisywania oferty i jej załączników nie wynika wprost z dokumentu 

rejestrowego, 

8) w przypadku podmiotów występujących wspólnie Umowa regulująca ich współpracę. 

 

Termin zawarcia umowy sprzedaży 
12. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora 

przetargu, przy czym termin ten będzie nie krótszy niż 5 dni roboczych od rozstrzygnięcia 

przetargu.  

 

Pozostałe informacje 
13. Organizator przewiduje możliwość jednokrotnego wezwania Oferenta do usunięcia braków 

formalnych oferty.  

14. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli została złożona przez Oferenta, który nie wniósł  wadium. 

15. Jedyne kryterium, według którego nastąpi ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty 

stanowi cena. Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę wygra przetarg i zostanie z nim 

zawarta Umowa sprzedaży. 

16. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przygotowaniem oferty, zawarciem  

i wykonaniem umowy ponosi Oferent. 

17. Sprzedający po otwarciu ofert, w obecności wszystkich Oferentów przekaże uczestnikom 

postępowania przetargowego informacje dotyczące: 

- podaje liczbę otrzymanych ofert; 

- nazwy i adresu Oferenta; 

- ceny oferty;  

- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone od oferentów. 

18.  Sprzedający po zatwierdzeniu wyników przetargu przekaże wszystkim Oferentom: 

- nazwę i adres firmy, której ofertę uznano za najkorzystniejszą; 

- cenę wybranej oferty; 

oraz zamieści na stronie internetowej www.bip.wspritsplock.pl  i wywiesi na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego informację o wyborze najkorzystniejszej oferty  

w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od daty zamknięcia postępowania 

przetargowego. 

19. Kupujący jest zobowiązany zapłacić, zgodnie z umową, cenę nabycia w terminie  

14 dni od wystawienia faktury VAT.  

 

Wydanie przedmiotu sprzedaży 

20. Wydanie Kupującemu zestawu kontenerowego składającego się z 3 segmentów wraz  

z wyposażeniem i schodami wejściowymi nastąpi zgodnie z umową czyli niezwłocznie po 

uiszczeniu ceny na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w 

Płocku ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock prowadzony przez Bank Polska 

Kasa Opieki S.A I Oddział w Płocku nr 48 1240 3174 1111 0010 3536 6381. 

http://www.bip.wspritsplock.pl/


 

 

  

 

 
21. Przekazanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, 

który sporządzi Sprzedający. 

 

Dodatkowe zastrzeżenia 

22. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu lub odwołanie przetargu bez 

podania przyczyny.  

 

Prawo oferentów do złożenia skargi 

23. W toku postępowania przetargowego, jednakże przed rozstrzygnięciem przetargu, Kupujący 

może złożyć do Komisji Przetargowej umotywowaną skargę. 

24. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie przetargowe zostaje zawieszone. 

25. Komisja Przetargowa rozpatruje skargę w ciągu 3 dni od daty jej złożenia. 

26. O wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi Komisja Przetargowa niezwłocznie w formie pisemnej 

informuje pozostałych Oferentów i Dyrektora SP ZOZ WSPRiTS w Płocku. 

27. Uczestnik przetargu - Kupujący może złożyć do Sprzedającego umotywowany protest 

dotyczący rozstrzygnięcia przetargu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia na 

piśmie o zakończeniu przetargu i jego wyniku. 

28. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy o sprzedaż. 

29. Po wniesieniu protestu Sprzedający, aż do jego rozstrzygnięcia, nie może zawrzeć umowy. 

30. Sprzedający rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia. 

31. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Sprzedający niezwłocznie informuje w formie 

pisemnej pozostałych Oferentów, którzy złożyli oferty. 

32. W przypadku uwzględnienia protestu Sprzedający powtarza przetarg ofert. 

 

IV. Ochrona danych osobowych: 

W związku ze wszczętym publicznym przetargiem nieograniczonym na sprzedaż zestawu 

kontenerowego składającego się z 3 segmentów uprzejmie informuję, że:  

1. administratorem danych osobowych jest SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia 

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, dane  kontaktowe: SP ZOZ Wojewódzka 

Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku ul. Narodowych Sił 

Zbrojnych 5, 09-400 Płock, tel. (24) 267-84-00, email: sekretariat@wspritsplock.pl 

2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: (24) 267-84-00, ido@wspritsplock.pl 

 

Dane osobowe:   

3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady UE 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, dalej zwane RODO, w celu przeprowadzenia przetargu 

oraz, w razie wyboru oferty, w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy, 

4. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji, 

5. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie 

indywidualnej, 

 

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo: 

6. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, 

7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

Przetarg prowadzony jest na podstawie zasad określonych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. - 

Kodeks Cywilny (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1025). 

 
Załączniki:  

mailto:sekretariat@wspritsplock.pl
mailto:ido@wspritsplock.pl


 

 

  

 

 
- Formularz oferty na zakup kontenerów wraz z wyposażeniem i schodami wejściowymi.  

- Projekt umowy.  
 

Załącznik Nr 1  

 

 
 
 
 

Oferta na zakup kontenerów wraz z wyposażeniem i schodami wejściowymi. 

 
DANE OFERENTA/KUPUJĄCEGO 

Imię i nazwisko (osoby fizycznej) lub 

Pełna nazwa firmy   

 

Adres i województwo  

Numer KRS/inny rejestr  

Numer PESEL (dotyczy osoby fizycznej)  

Numer NIP  

Numer REGON  

Numer telefonu/e-mail:  

 

Oświadczenia:  

1. Ja/My* niżej podpisany/-ni* oświadczam/-y*, że zapoznałem/-liśmy* się z warunkami 

postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu na odpłatne zbycie 

kontenerów wraz z wyposażeniem i schodami wejściowymi stanowiących mienie ruchome 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, nr sprawy: TZPiZI-2302/02/18. 

 

2. Akceptuję/-my* warunki udziału w postępowaniu oraz znam/-my* i akceptuję/-my* stan 

techniczny kontenerów wraz z wyposażeniem i schodami wejściowymi. 

 

3. Składam/-my* ofertę na zakup kontenerów wraz z wyposażeniem i schodami wejściowymi za 

cenę ….………………...zł brutto (słownie: ………………………………………………..…) 

i zobowiązuję się zawrzeć umowę, zgodnie z projektem umowy (zał. nr 2).  

 

4. W przypadku braku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, wadium proszę zwrócić na 

numer rachunku bankowego ……………………………………………………………………. 

prowadzony przez bank ………………………………………….………………………….. 

 
                /osoba fizyczna/ 

5. Wyrażam/nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku  

z prowadzonym publicznym przetargiem nieograniczonym na sprzedaż kontenerów. 

 

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie: . . . . . . . ponumerowanych stron. 
 

……………………… dn. …………..2018 r.  

.............................................  
/Czytelny podpis Oferenta  

*niepotrzebne skreślić 

 

Załączniki:  
1) dowód wniesienia wadium;  

2) parafowany wzór umowy;  

FORMULARZ OFERTY 

 
 
 

 

 



 

 

  

 

 
3) w przypadku przedsiębiorcy odpis z KRS lub informacja o wpisie do CEIDG;  

4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy); 

5) w przypadku podmiotów występujących wspólnie Umowa regulująca ich współpracę. 

 

Załącznik Nr 2  

                                                                                (projekt umowy)                                                       

 

UMOWA ZBYCIA – SPRZEDAŻY  

SP ZOZ WSPRiTS w Płocku Nr. …../2018  

zawarta w Płocku w dniu .......................... 2018r. pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia 

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku z siedzibą przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 

09-400 Płock wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029842, REGON: 

610317845, NIP: 774-10-02-289 zwany dalej „Sprzedającym” 

reprezentowany przez: 

mgr Lucynę Kęsicką     Dyrektora  

i 

mgr Edytę Skonieczną   p.o. Główny Księgowy 

a 
/Firma/ 
…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
zwany dalej „Kupującym” 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

lub 
/Osoba fizyczna/ 

 ....................................................................... (imię i nazwisko kupującego) zamieszkałym  

w ............................... (miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania) legitymującym się dowodem 

osobistym numer........................................ (seria i numer dowodu osobistego) wydanym przez 

........................ (organ wydający dowód osobisty) z datą ważności do .................................. (data ważności) 

zwanym w treści umowy „Kupującym” 

 

została zawarta umowa o treści następującej: 

 
§1. 

1. Sprzedający oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem kontenerów wraz z wyposażeniem  

i schodami wejściowymi, które są wolne od wad prawnych oraz praw osób trzecich. Nie toczy się 

żadne postępowanie, którego przedmiotem są sprzedawane kontenery oraz, że nie stanowią 

przedmiotu zabezpieczenia.  

Zestaw kontenerowy składa się z trzech segmentów wraz z wyposażeniem: grzejnik o mocy 

2000W w ilości 2 sztuk, grzejnik o mocy 500W w ilości 1 sztuki, brodzik w ilości 2 sztuk, 

umywalka z baterią w ilości 1 sztuki, bojler o pojemności 80 litrów w ilości 1 sztuki, WC w ilości 

1 sztuki, zlewozmywak dwukomorowy z baterią i szafką w ilości 1 sztuki, wodomierz i schody 

zewnętrzne. 

2. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1. 

3. Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym kontenerów  

wraz z wyposażeniem i schodami wejściowymi, o których mowa w ust.1. Kupujący oświadcza 

również, iż nabywa kontenery w takim stanie technicznym, w jakim one na dzień sprzedaży  

się znajdują i z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.  

 

§ 2. 



 

 

  

 

 
1. Sprzedający przenosi na Kupującego prawo własności przedmiotu sprzedaży wraz  

z wyposażeniem i zobowiązuje się do jej wydania niezwłocznie po zapłacie ceny.  

2. Kupujący na własny koszt dokona demontażu zestawu kontenerowego znajdującego się w Płocku 

przy ul. Kolejowej 2a i przetransportuje do miejsca docelowego na własny koszt. 

3. Kupujący, zgodnie z złożoną ofertą z dnia…………., zapłaci Sprzedającemu cenę ............... zł 

brutto (słownie złotych: ………….....................................................................................................)  

4. Podstawą zapłaty ceny będzie faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego w terminie 7 dni od 

dnia zawarcia umowy.  

5. Kupujący dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w fakturze 

w terminie 14 dni od wystawienia faktury.  

6. Dniem zapłaty jest dzień uznania kwoty, o której mowa w ust. 3 na rachunku bankowym 

Sprzedającego. 

 
§ 3. 

1. Przekazanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, nastąpi niezwłocznie po dokonaniu 

zapłaty kwoty, o której mowa w §2 ust. 3. 

2. Sprzedający przekaże Kupującemu kopię protokołu z okresowej kontroli obiektu, która 

przeprowadzana była w listopadzie 2017 roku.  

3. Z czynności przekazania kontenerów wraz z wyposażeniem i schodami wejściowymi zostanie 

sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy przygotowany przez Sprzedającego. 

4. Osobą upoważnioną do podpisania protokołu odbioru ze strony Kupującego będzie 

Pani/a..……………….., a ze strony Sprzedającego będzie Pani Zofia Gołębiewska - Zastępca 

Dyrektora ds. techniczno-Eksploatacyjnych. Zmiana osób, o których mowa w zdaniu powyżej, 

nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej.  

 
§ 4. 

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Kupujący nie dokona 

terminowo zapłaty ceny w terminie określonym w § 2 ust. 5, przy czym oświadczenie woli o 

odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zostać złożone w terminie 7 dni od 

zaistnienia podstawy do odstąpienia. 

 

§ 5. 

1. W razie odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn nieleżących po stronie 

Sprzedającego, może on naliczyć Kupującemu karę umowną za odstąpienie od umowy  

w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 2 ust. 3. 

2. W razie odstąpienia od umowy przez Sprzedającego z przyczyn nieleżących po stronie 

Kupującego, może on naliczyć Sprzedającemu karę umowną za odstąpienie od umowy  

w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 2 ust. 3. 

 

§ 6. 

Strony Umowy ustalają, że wszelkiego rodzaju koszty niniejszej transakcji wynikające z realizacji 

ustaleń niniejszej umowy ponosi Kupujący. 

 

§ 7. 

1. W przypadku powstania sporów w trakcie realizacji niniejszej umowy, które mogłyby skutkować 

jej rozwiązaniem, Strony zobowiązują się do niezwłocznego kontaktu i podjęcia przynajmniej 

jednej próby rozwiązania problemu w drodze negocjacji (mediacji). 

2. W przypadku braku porozumienia, ewentualne spory, jakie mogą wynikać na tle wykonania 

niniejszej umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądom rzeczowo i miejscowo właściwym 

dla siedziby Sprzedającego.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1025) i innych aktów 

prawnych właściwych ze względu na przedmiot umowy.  



 

 

  

 

 
 

 

§ 8. 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 
§ 9. 

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

 

§ 10. 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1. Kserokopia oferty z dnia……………. na zakup kontenerów wraz z wyposażeniem i schodami 

wejściowymi. 

2. Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania/odbioru kontenerów. 

 

 

 

SPRZEDAJĄCY:        KUPUJĄCY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


