
        Znak sprawy 2/2019/S 
Załącznik nr 2 

UMOWA(Wzór) 

 

zawarta pomiędzy : 

 
 

Miejskim Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi, ul. Felińskiego 7 prowadzącym działalność 

na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Łodzi-Śródmieścia  pod Nr 0000050067, nr NIP 982-02-56-542, 

reprezentowanym przez : Dyrektora Żanetę Iwańczyk, 

zwanym dalej : Sprzedawcą 
 

a ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

zwanym dalej : Kupującym, lub ____________; 

 
 

Strony zgodnie postanawiają. 

 

 

§ 1. 

 [ Przedmiot Umowy ] 
 

1. Przedmiotem Umowy jest : 61 ( słownie : sześćdziesiąt jeden ) sztuk krzeseł. 

2. Kupujący zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu Umowy i oświadczył, że został 

on przez niego sprawdzony oraz w danym zakresie nie zgłasza on żadnych uwag.  

3. Strony zgodnie wyłączają uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy. 

Sprzedawca nie udziela Kupującemu gwarancji jakości. 

4. Kupujący zobowiązany jest zabrać przedmiot Umowy z następującej lokalizacji ________. 

Przedmiot Umowy zostanie wydany niezwłocznie po zapłaceniu przez Kupującego całej 

ceny. 

5. Sprzedawca przenosi na zasadach określonych niniejszą Umową własność przedmiotu 

Umowy opisanego w ust. 1 na Kupującego, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić 

Sprzedawcy określoną w niniejszej Umowie cenę. 

6. Własność przedmiotu Umowy przechodzi na Kupującego pod warunkiem zapłaty całej 

ceny. 

 
§ 2. 

[ Cena ] 
 

1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy kwotę : __________ zł. ( słownie złotych : 

_____________________________ ) plus podatek VAT tytułem ceny. Cena obejmuje 

wszelkie poniesione przez Sprzedawcę koszty wydania rzeczy Kupującemu. 

2. Cena zostanie zapłacona na podstawie faktury VAT w terminie dni ________ od daty 

zawarcia niniejszej Umowy.  

 
§ 3. 

[ Postanowienia końcowe ] 
 

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w związku z wykonywaniem umowy mogą mu 

zostaną powierzone do przetwarzania dane osobowe. Kupujący zobowiązuje się w danym 



zakresie do ochrony wskazanych danych stosownie do postanowień rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz ustawodawstwa krajowego.  

3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego. 

4. Strony poddają Umowę jurysdykcji Sądów polskich. Wszelkie spory pomiędzy Stronami 

rozstrzygane będą przez Sądy powszechne właściwe ze względu na miejsce siedziby 

Sprzedawcy. 

5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 

 

Sprzedawca :                                                         Kupujący :  

  


