
Załącznik nr 2 

                                                                                                                                                            Wzór umowy 

 

 

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY URZĄDZENIA / URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH 

 

zawarta w dniu .......................... 2016 r. w Białymstoku  

pomiędzy: 

RCKiK w Białymstoku,  

15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23 

reprezentowanym przez:  

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

zwanym dalej „Sprzedającym”    

a  

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

(imię i nazwisko, adres, PESEL, nr dowodu osobistego/nazwa firmy, adres, NIP) 

 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej „Kupującym”. 

§  1 

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje urządzenie / urządzenia medyczne: 

a)............................................................................................................................ 

b)............................................................................................................................ 

c)............................................................................................................................  

§  2 

Sprzedający oświadcza, że urządzenie / urządzenia będące przedmiotem sprzedaży stanowią jego 

własność i są wolne od wad prawnych.  

§ 3 

1. Wydanie urządzenia / urządzeń  nastąpi w siedzibie Sprzedającego niezwłocznie po 

dokonaniu zapłaty kwoty, o której mowa w § 4  ust 1. 

2. Wraz z urządzeniem / urządzeniami zostaną wydane Kupującemu niezbędne dokumenty 

dotyczące danego urządzenia medycznego.  

3. Do czasu wydania urządzenia / urządzeń ryzyko wszelkich niebezpieczeństw, a w 

szczególności  ryzyko  uszkodzenia i utraty danego urządzenia obciążają Sprzedającego. 

4. Kupujący oświadcza, że stan techniczny urządzenia / urządzeń jest mu znany i nie wnosi do 

niego żadnych zastrzeżeń.  



5. Przekazanie urządzeń / urządzenia oraz wszystkich dokumentów z nim związanych zostanie 

stwierdzone w protokole przekazania podpisanym przez obie strony. 

                                                                         § 4 

      1.    Z tytułu sprzedaży Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu kwotę brutto: 

             …………….... zł, (słownie: …………….............................................), pomniejszoną o kwotę 

             wpłaconego wadium w wysokości........................................( słownie.......................................). 

      2.   Płatność wynikająca z realizacji umowy nastąpi przelewem na konto Sprzedającego o  

            nr 16 1130 1059 0017 3408 0720 0005 w ciągu 7 dni od otrzymania faktury.  

3. Strony ustalają, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej 

      umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego. 

 

§ 5 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy  

Kodeksu cywilnego.  

§ 7 

Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu zawartej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

§ 8 

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

 

 

 

           

 

              ……………………………                                                     ………………………… 
                                 Sprzedający                                                                                  Kupujący  

 

 
 


