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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: 

Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski – Dyrektor  

a 

……………………. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. ………, …………Warszawa, 

wpisaną/wpisanym do ……………………………….., Regon: …….., NIP………………, 

Zwaną/zwanym dalej „ Kupującym”, którego reprezentuje: 

…………………………………… - …………………………………………… 

Sprzedawca i Kupujący zwani są dalej łącznie „Stronami”. 

W wyniku rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż aparatu GE SIGNA HDxT 1,5T, ogłoszonego przez 

Sprzedawcę w dniu 2 marca 2018 r. Strony postanawiają zawrzeć niniejszą umowę sprzedaży, zwaną 

dalej „umową”, o następującej treści: 

§ 1 

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje używany aparat GE SIGNA HDxT 1,5T s/n 3748 , zwany 

dalej „Przedmiotem umowy”, o następujących parametrach:  

 producent: General Electric (GE), USA  

 model: GE SIGNA HDxT 1,5T 

 rok produkcji: 2004, 

 nr fabryczny:  nr seryjny R3748, , nr systemu  600092MR03 . 

§ 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 osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, w rozumieniu art. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938), a Kupujący 

zobowiązuje się, że Przedmiotu umowy nie będzie używany do udzielania świadczeń opieki 

zdrowotnej osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938). 

 

3. W przypadku sprzedaży Przedmiotu umowy osobom trzecim Kupujący  zobowiąże osoby trzecie 

do nie używania Przedmiotu umowy do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom 

uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
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publicznych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

 

4. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy na piśmie o miejsce 

zainstalowania i używania Przedmiotu umowy oraz o każdej zmianie tego miejsca, lub złożenia 

oświadczenia, że Przedmiot umowy będzie złomowany, tj. wycofany z użytkowania, 

zdemontowany, rozebrany na części, z ewentualnym wykorzystaniem zdemontowanych elementów 

nadających się do dalszego użytkowania. 

 

5. W przypadku gdy Sprzedawca poniesie szkodę w związku z nie wykonaniem przez Kupującego 

zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 i 3, Kupujący zobowiązany będzie do pokrycia szkody w 

pełnej wysokości, poniesionej przez Sprzedawcę w związku z używaniem przedmiotu Umowy 

niezgodnie z postanowieniem ust. 2 i 3. 

 

§ 3 

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

………… złotych 00/100). 

 

§ 4 

1. Sprzedawca oświadcza, iż stan techniczny Przedmiotu umowy określa Opinia o stanie technicznym 

aparatu GE SIGNA HDxT 1,5T s/n 3748 wydana przez  GE Medical System Polska Sp. z o.o. dnia 

…………, której kopia poświadczona za zgodność z oryginałem stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy.  

2. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Opinią, o której mowa w ust. 1 powyżej oraz  potwierdza 

znajomość stanu technicznego Przedmiotu umowy oraz, że stan techniczny Przedmiotu umowy 

akceptuje. 

 

§ 5 

1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić  kwotę, o której mowa w § 3 na rachunek bankowy Sprzedawcy  

PKO BP S.A. 16 O/W-wa 

98 1020 1169 0000 8902 0011 2045 

w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT. Na poczet kwoty o której mowa w § 3 zaliczone 

zostanie wadium w kwocie 61 350  zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt 

złotych), które Kupujący wpłacił na rachunek bankowy Sprzedawcy przed przystąpieniem do 

przetargu. 

2. Z chwilą zapłaty przez Kupującego całej kwoty, o której mowa w § 3, Sprzedawca przenosi na rzecz 

Kupującego prawo własności Przedmiotu  umowy. 

3. Sprzedawca wyda Kupującemu Przedmiot umowy po dokonaniu zapłaty ceny sprzedaży. 

Dokumentem potwierdzającym wydanie Przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy 

podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Sprzedawcy i Kupującego, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

4. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w magazynie JMP Medical Spółka z o.o. w miejscowości  

Czarnylas 195b,  63-421 Przygodzice w terminie uzgodnionym przez Strony umowy.. 

5. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu 

umowy obciąża Kupującego. 

6. Kupujący dokona załadunku Przedmiotu umowy na środek transportu we własnym zakresie oraz na 

własny koszt i ryzyko. 
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§ 6 

1. Zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W kwestiach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Sprzedawcy. 

4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

                 Sprzedawca:         Kupujący: 


