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         Załącznik nr 2 

UMOWA SPRZEDAŻY 

 

zawarta w dniu ………………………..... w Krakowie pomiędzy: 

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków 

– wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, NIP 677 – 16 – 94 - 570, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

zwanym dalej Sprzedawcą, 

a 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…, 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………….. 

zwaną dalej Kupującym, 

 

Umowa została zawarta w wyniku pisemnego przetargu ofertowego – postępowanie nr …………………………………. - 

Przetarg ofertowy na odsprzedaż sprzętu medycznego: generatora do ablacji wewnętrznej serca, 

wanien do masażu kończyny górnej, dolnej oraz do hydromasażu, komory kriogenicznej, kriosauny, 

stołu zabiegowego, aparatu RTG z ramieniem C, aparatu do elektrostymulacji oraz kolumny 

terapeutycznej, będącego własnością Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. 

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest odsprzedaż: 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. nr seryjny: 

…………………………………………………………., zwanego w dalszej części umowy towarem. 

2. Sprzedawca oświadcza, że towar stanowi jego własność i nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich. 

3. Opis towaru zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy. 

 

§ 2 

1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy za towar cenę ………………………………. (słownie: ………………………………………złotych), 

zgodnie z zał. nr 2 do umowy (oferta przetargowa). 

2. Zapłata ceny przez Kupującego nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez PEKAO 

S.A. 48 1240 4722 1111 0000 4854 5956 na podstawie faktury, w terminie wskazanym na fakturze, tj. 14 dni 

od daty wystawienia faktury. 

3. Za dzień zapłaty strony uznają datę wpływu należności na rachunek Sprzedawcy. 

 

§ 3 

1. Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym towaru i z tego tytułu nie będzie zgłaszał 

żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego. 

2. Po dokonaniu zapłaty, o której mowa w § 2, Kupujący na własny koszt dokona odbioru towaru, załadunku                    

i transportu, do dnia ……………………… roku. 

3. Sprzedawca wyda Kupującemu towar oraz wszystkie dokumenty dotyczące towaru, co zostanie potwierdzone 

protokołem podpisanym przez strony. 
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4. Strony wyłączają rękojmię za wady fizyczne towaru oraz odpowiedzialność umowną (odszkodowawczą                            

i restytucyjną) za wady rzeczy. 

§ 4 

1. Sprzedawca oświadcza, że towar nie jest w stanie gotowym do dostarczenia kolejnemu użytkownikowi 

medycznemu. 

2. Kupujący oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem w zakresie dostarczania wyrobów medycznych, takich 

jak towar. 

3. Kupujący bierze na siebie odpowiedzialność za towar od chwili jego udostępnienia w celu wywiezienia. 

Udostępnienie nastąpi w miejscu aktualnego zainstalowania wyrobu. 

4. Do Kupującego należy decyzja co do dalszego używania towaru, a w przypadku jej podjęcia Kupujący na własną 

odpowiedzialność przeprowadzi czynności dostarczenia lub udostępnienia wyrobu do kolejnego użycia. 

5. Od chwili określonej w punkcie 3., Kupujący zobowiązany jest zadbać we własnym zakresie i na własną 

odpowiedzialność, aby warunki odebrania towaru nie wpłynęły ujemnie na zgodność towaru z wymaganiami 

określonymi w ustawie o wyrobach medycznych, a następnie działać z należytą starannością w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa wyrobu medycznego.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 

7. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo, ze względu na siedzibę Sprzedającego. 

9. Załącznik stanowi integralną część umowy.  

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

Sprzedawca       Kupujący 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 - opis towaru 

Załącznik nr 2 – oferta przetargowa 

 


