
załącznik nr 2 do Procedury przekazywania próbek wyrobów medycznych w ŚCO SPZOZ w Kielcach 

 

 

Umowa  

przekazania próbek wyrobów medycznych 

 

zawarta w Kielcach, w dniu …………………..…… roku, pomiędzy: 

 

……………………… 

zwany dalej Przekazującym,  

 

reprezentowaną przez: 

…………………………… 

na podstawie aktualnego wypisu z KRS, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, 

a, 

 

Świętokrzyskie Centrum Onkologii SP ZOZ  z siedzibą w Kielcach, pod adresem: ul. S. Artwińskiego 

3, 25-734 Kielce, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000004015, NIP PL9591294907, REGON 

001263233,  

zwaną dalej Przyjmującym,  

 

reprezentowaną przez: 

Prof. dr hab. n. med. Stanisława Góździa, 

 

łącznie zwanymi dalej Stronami. 

 

1. W ramach niniejszej umowy Przekazujący zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie próbki wyrobów 

medycznych w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Przekazujący oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu opisanego w ust. 1 umowy 

oraz że przedmiot umowy nie jest obciążony żadnymi wadami ani prawami osób trzecich.  

3. Przekazujący oświadcza, iż przedmiot umowy spełnia wszystkie wymagania określone 

w obowiązujących przepisach prawa i jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Osoba reprezentująca Przekazującego oświadcza, że jest uprawniona do podpisania niniejszej umowy 

oraz przekazania jej przedmiotu.  

5. Przekazane próbki wyrobów medycznych winny być oznaczane poprzez umieszczenie napisu „próbka 

bezpłatna – nie do sprzedaży”.   

6. Przekazujący, o ile jest to wymagane, przeszkoli na własny koszt personel Przyjmującego, w zakresie 

prawidłowego stosowania przekazanych wyrobów medycznych. 

7. Przekazanie próbek ma na celu umożliwienie Przyjmującemu ocenę cech i właściwości towaru w jego 

końcowej postaci, jednocześnie nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb Przyjmującego w zakresie 

danego towaru. 



8. Przyjmujący oświadcza, że próbki wyrobów medycznych, zostaną przekazane na cel określony 

w pkt. 7 umowy. 

9. Strony oświadczają, że realizacja niniejszej umowy nie rodzi żadnych innych zobowiązań między 

stronami ponad jej treść, w szczególności nie zobowiązuje Przyjmującego do nabywania, stosowania, 

promocji lub pośrednictwa w zakupie jakiegokolwiek produktu Przekazującego lub jego spółek 

powiązanych. 

10. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty jej podpisania.  

11. Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi do Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii 

w Kielcach, w godzinach jej pracy, w terminie ustalonym z Kierownikiem Apteki. 

12. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu podpisanego przez Strony, 

pod rygorem nieważności. 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

14. W przypadku zaistnienia między Stronami sporu, którego polubowne rozstrzygnięcie nie będzie 

możliwe, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla 

siedziby Przyjmującego. 

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

 

 

 

W imieniu Przekazującego:      W imieniu Przyjmującego: 

 

 

__________________________________      _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


