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Umowa Sprzedaży Nr …….. / 2018 
 

zawarta w dniu … ………… 2018 r. w Warszawie pomiędzy: 
 

Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 

Wawelska 15B, 02-034 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, Regon: 000-288-366, NIP: 525-000-

80-57, 

zwanym dalej „Sprzedawcą”, którego reprezentuje: 

………………………………………. – Zastępcę Dyrektora d/s Techniczno-Administracyjnych, na podstawie 

pełnomocnictwa z dnia 18-01-2018r. 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

zwaną/zwanym dalej „ Kupującym”, którego reprezentuje: 

………………………………………………………..na podstawie pe łnomocnictwa z dnia ……………………………………… 

 Sprzedawca i Kupujący zwani są dalej łącznie „Stronami” 
 
W wyniku rozstrzygnięciu przetargu DGA-226/DGA/1009/18 na sprzedaż tomografu 
komputerowego producenta GE Healthcare rok produkcji: 2005 s/n 1032966YM2 nr 
inwentarzowy 6486/IVa3-39., ogłoszonego przez Sprzedawcę w dniu 14-08-2018 r. Stronny 
postanawiają zawrzeć niniejszą umowę sprzedaży, zwaną dalej „umową”, o następującej 
treści: 

§ 1 

1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje używany aparat tomograf komputerowy 
producenta GE Healthcare model LIGHTSPEED PRO32 rok produkcji: 2005 s/n 
1032966YM2 nr inwentarzowy 6486/IVa3-39., zwany dalej „Przedmiotem umowy”, o 
następujących parametrach:  

• producent: GE Healthcare,  
• model: LIGHTSPEED PRO32., 
• rok produkcji: 2005, 
• nr fabryczny: 1032966YM2 

2. Wydanie Przedmiotu umowy Sprzedawcy potwierdzone będzie  Protokołem przekazania - 
przejęcia środka trwałego do złomowania podmiotowi zewnętrznemu, którego wzór 
stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

3. Kupujący zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko zdemontować, przetransportować 
i złomować Przedmiot umowy oraz dostarczyć Sprzedawcy kartę odpadu w terminie 21 dni 
od podpisania Protokołu przekazania - przejęcia środka trwałego do złomowania 
podmiotowi zewnętrznemu. 
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§ 2 

1. Sprzedawca oświadcza, że Przedmiot umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny 
od wad prawnych w tym praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego 
przedmiotem jest Przedmiot umowy oraz nie stanowi on również przedmiotu 
zabezpieczenia. 

2. Sprzedawca zastrzega, że Przedmiot umowy nie może być używany do  udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej, a Kupujący zobowiązuje się, że Przedmiotu umowy nie będzie 
używany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 

§ 3 

1. Strony ustaliły cenę sprzedaży Przedmiotu umowy na kwotę: ……………… zł brutto 
(słownie: …………………………………………………………..). 

2. Kupujący zobowiązuje się zapłacić  cenę sprzedaży Przedmiotu umowy na rachunek 
bankowy Sprzedawcy nr PKO BP S.A. 16 O/W-wa 98 1020 1169 0000 8902 0011 2045. w 
terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

3. W przypadku nieterminowej płatności Sprzedawca może zażądać zapłaty odsetek 
ustawowych za opóźnienie, w wysokości określonej w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 
2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 

4. Za datę zapłaty Strony przyjmują datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.  
 

§ 4 

1. Sprzedawca oświadcza, iż stan techniczny Przedmiotu umowy określa Paszport 
Techniczny aparatu  

2. Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego Przedmiotu umowy oraz, że stan 
techniczny Przedmiotu umowy akceptuje. 

§ 5 

1. Z chwilą zapłaty przez Kupującego całej kwoty, o której mowa w § 3, Sprzedawca przenosi 
na rzecz Kupującego prawo własności Przedmiotu umowy. 

2. Z chwilą podpisania Protokołu przekazania - przejęcia środka trwałego do złomowania 
podmiotowi zewnętrznemu ryzyko utraty Przedmiotu umowy obciąża Kupującego. 

3. Kupujący dokona demontażu, transportu, załadunku Przedmiotu umowy na środek 
transportu we własnym zakresie oraz na własny koszt i ryzyko. 

§ 6 

1. W przypadku, gdy Kupujący nie zdemontuje przedmiotu umowy w terminie do 02-09-
2018 r.  Sprzedawcy przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 1 % ceny 
sprzedaży brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W przypadku, gdy Kupujący nie dostarczy Sprzedawcy karty odpadu Przedmiotu umowy 
w terminie do 23-09-2018 roku, Sprzedawcy przys ługuje prawo żądania kary umownej 
w wysokości 1 % cenę sprzedaży Przedmiotu umowy a każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

 
§ 7  
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1. Administratorem danych osobowych Sprzedawcy jest Centrum Onkologii-Instytut im. Marii 
Skłodowskiej- Curie z siedzibą w Warszawie . 

2. Dane osobowe Sprzedawcy, jego pracowników lub zleceniobiorców (dalej „ dane osobowe 
Sprzedawcy”) przetwarzane będą przez Administratora danych jedynie w celu realizacji 
Umowy. 

3. Dane osobowe sprzedawcy nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza 
przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa 
lub została na to wyrażona zgoda . 

4. Dane osobowe Sprzedawcy będą przechowywane przez okres 5 lat  od dnia wygaśnięcia lub 
rozwiązania Umowy. 

5. Sprzedawca posiada prawo dostępu do  danych osobowych sprzedawcy  oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Sprzedawca ma prawo wniesienia skargi do  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 
uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza  przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

7. Dane osobowe sprzedawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 
również w formie profilowania. 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

2. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
 
                 Sprzedawca:           Kupujący: 
 
 
 
Załącznik: 
Protokół Przekazania - Przejęcia Środka Trwałego do złomowania podmiotowi 
zewnętrznemu 
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Warszawa dnia …..-…….-2018r. 
 

Protokół Przekazania - Przejęcia Środka Trwałego do złomowania podmiotowi 
zewnętrznemu 

 
Na podstawie umowy …………………………………………………………  Centrum Onkologii -Instytut im. 
Marii Skłodowskiej - Curie, przekazuje ( nazwa podmiotu, siedziba) środek trwały o niżej 
określonych cechach. 
 

Nazwa Symbol klasyfikacji rodzajowej  
     

    
  Nr inwentarzowy Nr seryjny 
      
    

Przekazujący Ilość załączników Przyjmujący 
     
     
  Data   
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Załącznik nr 1 do nr DGA-226/DGA/1009/18 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Przedmiot zamówienia: …………………………………………………………………………...................... 
 

Ja, niżej podpisana/ -y 

.................................................................................................................................................... 

(nazwa / imię i nazwisko Wykonawcy) 

................................................................................................................................................... 

(adres siedziby/zamieszkania Wykonawcy) 

nr telefonu ............................................................................................................................................  

adres poczty e-mail  ............................................................................................................................. 

NIP/PESEL  ……………………………………………………………………………………………………  

REGON  ………………………………………………………………………………………………… 

Osoba do kontaktu………………………………………………………………………………….. 

 

tu zamieszczamy kosztorys (forma dowolna  -  może być tabelka, …. . )  do wypełnienia przez Oferenta  

nazwa przedmiotu, cena netto, cena brutto….. lub dodatkowe ………. 

 

 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałam/-em się i akceptuję warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym. 
2. Uzyskałam/-em wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu zamówienia. 
3. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z przedmiotem  zamówienia. 
4. Jestem / nie jestemi płatnikiem podatku VAT¹. 
5. W przypadku uzyskania zamówienia zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 
6. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich działań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, 

dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych, przez Zamawiającego lub 
jego upoważnionych przedstawicieli. 

7. Pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i 
faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert 

8. Akceptuje termin ważności oferty – 10 dni od daty jej złożenia.  
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………………………………………                                                  …..………………………………. 

      (miejscowość,  data)                                                                                   (podpis Wykonawcy)  

i Niepotrzebne skreślić 
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