
Umowa sprzedaży 
 
zawarta w Warszawie w dniu …………………………2022 r., zwaną dalej „Umową” pomiędzy: 
 
Szpitalem Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,   
z siedzibą w Warszawie (04-073) przy ul. Grenadierów 51/59, wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000478458, NIP 1132869037, REGON 
002153989, kapitał zakładowy: 19 383 000,00 złotych,  
reprezentowaną przez:   
Panią Beatę Jagielską – Prezesa Zarządu Spółki 
zwaną dalej „Sprzedawcą”,  
 
a 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
zwanym/ą w dalszej części umowy „Kupującym” ,reprezentowanym/ą  przez: 
 
…………………………………………………………………………. , 
zwanych łącznie „Stronami”. 
 

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie przez Sprzedawcę na Kupującego własności Aparatu RTG, 

dalej zwanego „Przedmiotem Umowy” lub „Aparatem”, i jego wydanie Kupującemu, który 

zobowiązuje się go odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę na warunkach wskazanych w dalszej części 

Umowy.  

2. Kupujący zobowiązuje się do odebrania Przedmiotu Umowy własnym transportem bezpośrednio 

w  Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Grenadierów 51/59 (kod pocztowy: 04-073 Warszawa), zwanego w dalszej części Umowy 

„Miejscem odbioru”, w godzinach 9:00-15:00. 

3. Sprzedawca oświadcza, że Przedmiot Umowy jest używany, sprawny, kompletny, a także wolny  

od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz praw osób trzecich oraz spełnia wszystkie 

określone prawem i Umową wymagania.  

4. Przedmiot umowy musi zostać wyniesiony przez Kupującego lub osoby działające w jego imieniu.  

5. Sprzedający informuje, a Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż odbiór Aparatu 

dokonany zostanie z funkcjonującego Szpitala, na terenie którego znajdują się pacjenci. Odbiór 

Aparatu nie może wymusić na Sprzedającym wstrzymania świadczenia usług.  

6. Kupujący zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich środków ochrony osobistej dla siebie  

i osób działających w jego imieniu w trakcie dokonywania odbioru Aparatu. 

 



§ 2. 

1. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Kupującemu Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od 

daty zapłaty przez Kupującego całej ceny, o której mowa w § 4. 

2. Kupujący zobowiązany jest do odbioru Przedmiotu Umowy w terminie do 7 dni od daty 

otrzymania informacji od Sprzedającego o możliwości odbioru Przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku niedokonania odbioru Przedmiotu Umowy, w terminie określonym w ust. 2, Kupujący 

poniesie koszty przechowania Przedmiotu Umowy w wysokości 100,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia.  

4. W przypadku rozwiązania umowy przez Kupującego lub przez Sprzedającego z winy Kupującego 

(np. opóźnienie w odbiorze Aparatu powyżej 10 dni) i w przypadku odmowy odbioru Aparatu przez 

Kupującego zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 2 000,00 zł.  

 

§ 3. 

1. Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu odbioru w Miejscu odbioru. 

2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, sporządzony zostanie w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla Sprzedawcy oraz Kupującego. 

3. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji i kontaktu: 

1) Sprzedawca: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 

51/59, 04-073 Warszawa – Sekretariat Zarządu; 

2) Kupujący: ……………………………………………………………... 

4. Strony ustalają następujące osoby odpowiedzialne za realizację umowy, wzajemne kontakty i odbiór 

przedmiotu umowy: 

1) Sprzedawca: jako główny przedstawiciel Sprzedawcy odpowiedzialny za całość realizacji 

umowy: Pan Tadeusz Masiowski, tel. (22) 51 52 712, adres e-mail: 

tmasiowski@grochowski.waw.pl, jako osoba odpowiedzialna za udział w przekazaniu 

Aparatu: Pan Sławomir Gawron, tel. (22) 51 52 767, adres e-mail: 

sgawron@grochowski.waw.pl ; jako osoba odpowiedzialna za wystawienie i przesłanie 

faktury: Pani Małgorzata Nawrocka, tel. (22) 51 52 734, adres e-mail: 

mnawrocka@grochowski.waw.pl ; 

2) Kupujący: jako główny przedstawiciel Kupującego odpowiedzialny za całość realizacji 

umowy: …………………… , tel. …………, adres e-mail: …………………………., jako 

osoba odpowiedzialna za dokonanie płatności – do której należy wysłać skan faktury: 

……………… tel. ………………, adres e-mail:………. . 

5. Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadomienia się o każdej zmianie adresu do 

korespondencji i kontaktu, o których mowa odpowiednio w ust. 3 i 4. Powiadomienie winno być pod 

rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej i doręczone stronie osobiście za pisemnym 

potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 



6. Zaniechanie obowiązku, o którym mowa w ust. 5 powoduje, że pismo wysłane na adres wskazany  

ust. 3 i wiadomości wysłane na adres e-mail podany w ust. 4 uznaje się za doręczone. 

 

§ 4. 

1. Strony ustalają cenę za Przedmiot Umowy na kwotę brutto (z VAT) ……….. zł (słownie: 

…………….).  

2. Kupujący zapłaci cenę, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze VAT, 

w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. 

3. Kupujący oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

4. Za datę dokonania płatności, Strony będą uważały datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.  

5. Sprzedawca wystawi fakturę VAT w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy i dostarczy ją 

Kupującemu na adres: ………………………………………….  

6. Skan faktury Sprzedający prześle na adres e-mail Kupującego: …………………. w terminie do 5 

dni od daty zawarcia umowy.  

7. W przypadku naliczenia kosztów, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4, postanowienia ust. 2, 4-6 stosuje 

się odpowiednio. 

 

§ 5. 

1. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w poufności i do niewykorzystywania w innym celu niż 

określony w Umowie wszelkich informacji uzyskanych od Sprzedawcy w związku z realizacją 

Umowy, z wyjątkiem: 

1) informacji publicznie dostępnych; 

2) informacji, w których posiadanie Kupujący wszedł, bez naruszenia prawa, z innych źródeł;  

3) informacji, co do których Sprzedawca pisemnie zezwolił na ich ujawnienie lub wykorzystanie 

w innym celu. 

2. Kupujący oświadcza, że zobowiąże swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie do 

zachowania w poufności i do niewykorzystywania w innym celu niż określony w Umowie 

informacji, o których mowa w ust 1. 

3. Obowiązek zachowania informacji w poufności nie dotyczy sytuacji, w których Kupujący 

zobowiązany jest do przekazania posiadanych informacji podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa do żądania udzielenia takich informacji w związku z prowadzonym 

postępowaniem. 

4. W przypadku naruszenia przez Kupującego zobowiązania do zachowania poufności, o którym 

mowa w ust. 1 i 2, Sprzedawca może odstąpić od Umowy. 

 



§ 6. 

1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Kupującego oraz osób wskazanych 

przez Kupującego, jako osoby do kontaktu jest Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka 

spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (04-073) przy ul. Grenadierów 

51/59, KRS 0000478458, NIP 1132869037, REGON 002153989.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc  

na adres wskazany w ust. 1 lub adres e-mail: gswidzikowski@grochowski.waw.pl . 

3. Dane osobowe:   

1) osób reprezentujących Kupującego będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego,  

o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 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, z późn. zm. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych), wynikającego z  przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania, 

w celu właściwej reprezentacji Kupującego dla zapewnienia  ważności umowy oraz jej realizacji. 

Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy; 

2) osób wskazanych przez Kupującego, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, 

służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, 

o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), w celu 

realizacji niniejszej umowy/przebiegu postępowania. Dane zostały podane przez Kupującego 

w ramach zawieranej Umowy. 

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym  

na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-

organizacyjną Sprzedawcy oraz będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z obowiązujących 

przepisów. 

5. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust.  

1 przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto osobom wskazanym przez Kupującego, jako osoby do kontaktu, przysługuje również 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji. 

6. Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania zapisów niniejszego paragrafu wszystkim osobom 

fizycznym wymienionym w ust. 1. 

 



§ 7. 

1. Sprawy nieuregulowane Umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych 

dla realizacji Przedmiotu Umowy obowiązujących aktów prawnych. 

2. Kupujący oświadcza, że wiadome mu jest, że treść 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 (tj. 

Dz. U z 2020 r. poz. 2176, z późn. zm.), która podlega udostępnieniu na warunkach określonych w 

tej ustawie, na co niniejszym Kupujący wyraża zgodę. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

4. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji Umowy sądem miejscowo właściwym  

dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

5. Kupujący odpowiada za działania i zaniechania osób, za pomocą których wykonuje Przedmiot 

Umowy, jak za własne działania i zaniechania.  

6. Kupujący nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności 

zobowiązań finansowych, na rzecz osoby trzeciej. 

7. Załącznikiem stanowiącym integralną część Umowy jest kopia oferty Kupującego. 

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron, i została podpisana przez każdą ze Stron podpisem własnoręcznym. 

9. Datą zawarcia niniejszej Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią 

ze Stron. 

 
Sprzedawca                      Kupujący 

 


