
Załącznik nr 2 

WZÓR - UMOWA NR 1/DZ/S/2022 

 

Sporządził: Aneta Jojko 1 

na sprzedaż tokarki do metalu będącej na stanie Szpitala Miejskiego  w Zabrzu Sp. z o.o. 

zawarta dnia  ……..…………….r. w Zabrzu  
 

pomiędzy: 

Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze, wpisanym do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem 
KRS 0000328484,  o kapitale zakładowym w wysokości 106 614 000,00 zł,  
o numerze NIP: 648-270-05-83 i REGON 241127857 
reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej Sprzedającym 
 
oraz 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
zwanym dalej Kupującym 
 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż tokarki do metalu będącej na stanie Szpitala Miejskiego  w Zabrzu Sp. z o.o – 
szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi Załącznik nr 1. 

2. Sprzedający  oświadcza,  że  przedmiot umowy stanowi  jego  wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych 
oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest  przedmiot umowy, że 
nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.  

 
 

WARTOŚĆ UMOWY 
§ 2 

  Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje tokarkę, do metalu za cenę: …………… zł brutto (słownie: 
…………………………………………………………………. złotych), w tym kwotę ……………. zł  netto wraz z ……..% 
podatkiem od towarów i usług.  

 
WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

§ 3 
 

1. Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność urządzenia określonego w §1 ust. 1 niniejszej umowy za 
kwotę określoną w §2 niniejszej umowy. 

2. Sprzedający oświadcza, że tokarka do metalu nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których  
nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego urządzenia. 

3. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży. 
4. Przedmiot sprzedaży zostanie Kupującemu wydany w siedzibie Sprzedającego w terminie 7 dni licząc od dnia 

wpływu należności na konto Sprzedającego. Wydanie zostanie stwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym.  
 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
§ 4 

 
1. Zapłata za zakupione urządzenie nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przelewem na konto 

Szpitala nr 60 1240 4272 1111 0010 3193 5293 
2. Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz  

  koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego. 
3. Do czasu zapłaty przez Kupującego ceny wskazanej w § 2 przedmiot sprzedaży pozostaje własnością 

Sprzedającego.  
 

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
§ 5 

 
1.  W ramach niniejszej umowy strony jako Administratorzy niniejszej umowy, zgodnie z art. 28 ust. 3 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w 
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związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) zwanym dalej „RODO”, powierza Kupującemu (dalej 
Procesorowi danych, Podmiotowi przetwarzającemu zgodnie  z art. 28 RODO) czynności związane z przetwarzaniem 
danych osobowych.  

2.  Sprzedawca powierza czynności przetwarzania gromadzenie i przechowywanie powierzonych danych osobowych. 
3.  Zakres powierzonych danych/czynności obejmuje imiona i nazwiska, numery telefonów służbowych i adresy poczty 

elektronicznej pracowników Sprzedającego i osób z nim współpracujących wykonujących ze strony Sprzedającego 
czynności związane z realizacja umowy. 

4. Kupujący zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie określonych odpowiednio 
w ust. 2 i 3. 

5. Kupujący poinformuje Sprzedającego przed rozpoczęciem przetwarzania danych o realizacji ewentualnego obowiązku 
prawnego polegającego na przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 
zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a RODO. 

6. Kupujący zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich 
tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, zgodnie z art. 28 ust. 3 
lit. b RODO. 

7. Kupujący oświadcza, że podjął środki zabezpieczające, wymagane na mocy art. 32 RODO, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. 
c RODO.  

8. Sprzedający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez Kupującego wymagań wymienionych w 
ust. 4, 6 i 7, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO. 

9. Kupujący zobowiązuje się wspierać Sprzedającego poprzez uzgodnione środki techniczne i organizacyjne w 
wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, 
zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. e RODO. 

10.Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. f RODO, Kupujący będzie uczestniczył w realizacji obowiązków Sprzedającego, 
określonych w art. 32–36 RODO, w zakresie każdorazowo określonym przez Sprzedającego. 

11.Sprzedający zastrzega sobie wyrażenie zgody w każdym przypadku dalszego powierzenia przetwarzania, a Kupujący 
zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa 
w art. 28 ust. 2 i 4 RODO. 

12. Kupujący zobowiązuje się protokolarnie zwrócić lub trwale usunąć wszelkie powierzone do przetwarzania dane 
osobowe w terminie 14 dni od zakończenia/rozwiązania umowy, a jeden z podpisanych egzemplarzy protokołu 
zwrotu/usunięcia danych przekazać Sprzedającemu, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. g RODO 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 6 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla 

siedziby Sprzedającego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 
           

SPRZEDAJĄCY                                                                                              KUPUJĄCY 

 

 


