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UMOWA SPRZEDAŻY ANGIOGRAFU - INTEGRIS ALLURA 12C MONOPLANE 

 

zawarta w dniu…………………….w Warszawie pomiędzy; 

 
Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 17, zarejestrowanym w Sądzie 

Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000226288, NIP 527-10-45-483, REGON 011035381, 

reprezentowanym przez: 

Roberta Mazura – Dyrektora  

zwanym dalej „Sprzedającym”,  

a 

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

reprezentowanym przez: 

………………………………….. 

zwanym dalej „Kupującym” 

 

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na sprzedaż Angiografu - Integris 

Allura 12C Monoplane została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż angiografu zwanego dalej „Angiografem” 

którego opis stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

 

§ 2 

1. Sprzedający oświadcza, że angiograf stanowi jego własność i jest wolny od wad 

prawnych.  

2. Sprzedający zapewnia, że nie toczy się żadne postępowanie karne, cywilne, 

administracyjne i temu podobne, którego przedmiotem jest angiograf, jak również, że nie 

jest on przedmiotem zabezpieczenia, zastawu lub innych praw osób trzecich. 

3. Sprzedający wraz z angiografem wyda Kupującemu dokumentację techniczną dotyczącą 

angiografiu.  

 

                                                                        § 3 

1. Kupujący, zgodnie ze złożoną ofertą, zapłaci Sprzedającemu za przedmiot umowy kwotę 

brutto: 

............................. zł 

(słownie: złotych ………..), 

w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Sprzedającego.  

2. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego z dniem zaksięgowania na koncie 

sprzedającego  zapłaty własność angiografu będącego przedmiotem niniejszej umowy. 

 

§ 4 

1. Wydanie przedmiotu umowy, tj. angiografu Kupującemu nastąpi na podstawie protokołu 

podpisanego przez Strony w terminie do 7 dni od dokonania przez Kupującego płatności.      

2. Kupujący na własny koszt i ryzyko dokona demontażu angiografu  w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, po wcześniejszym zawiadomieniu Sprzedającego o 

harmonogramie demontażu.  
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3. Kupujący wykonując czynności związane z demontażem i odbiorem angiografu z siedziby 

Sprzedającego  zobowiązuje  się przestrzegać przepisów BHP i ppoż.  

4. Kupujący zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z wyrządzeniem 

szkód w mieniu Sprzedającego powstałych w związku z demontażem i odbiorem angiografu. 

 

§ 5 

Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym angiografu , jest on mu znany, 

zgodny z ofertą Sprzedającego i z tego tytułu nie będzie wnosił żadnych roszczeń do 

Sprzedającego. 

 

§ 6 

Strony oświadczają zgodnie, że wszelkie koszty wynikające z realizacji niniejszej umowy 

poniesie Kupujący. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 8 

1. Kupujący oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią 

informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), która 

podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Kupujący jest zobowiązany przetwarzając dane osobowe do stosowania przy ich 

przetwarzaniu przepisy ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z  późn. zm.). 

3. Spory, mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

 

KUPUJĄCY          SPRZEDAJĄCY 

 

 


