
UMOWA DAROWIZNY nr DP/D/ ……/20…… 

ŚRODKÓW INNYCH NIŻ APARATURA / SPRZĘT MEDYCZNY 

 

zawarta w dniu……………………………. w Katowicach pomiędzy: 

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

(pełna nazwa firmy , adres,  nr KRS, NIP, REGON) 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej Darczyńcą 

a 

Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach 

z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ziołowej 45/47, 40-635 Katowice nr  KRS 0000064696, 

REGON 001262860, NIP  954-22-69-625, zwanym dalej Obdarowanym,  

reprezentowanym przez: 

Dyrektora – 

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

po wstępnej kontroli, o której mowa w art.54 ust. 1 pkt 3) i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r.; nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) dokonanej 

przez  

Głównego Księgowego – ……………………………………………… 

§ 1 

Darczyńca daruje  Obdarowanemu 

 

…………………………………………….……………………………………………………...………  
(pełna nazwa przedmiotu darowizny – rodzaj, typ, model) rok produkcji 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(określić czy sprzęt jest fabrycznie nowy / zużyty w ilu%) 

 

o wartości brutto ………………………………słownie………………………………………….. 

z przeznaczeniem…………………………………………………………………………………… 

§ 2 

Obdarowany oświadcza, że darowiznę przyjmuje i przeznacza ją na cel określony w § 1 

niniejszej umowy. 

 



§ 3 

Darczyńca oświadcza, że: 

1. Posiada tytuł prawny do rozporządzania przedmiotem darowizny. 

2. Przedmiot darowizny nie jest obciążony prawami osób trzecich, nie jest przedmiotem 

żadnego postępowania oraz nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia. 

3. Przedmiot darowizny jest wolny od wad prawnych i fizycznych. 

4. Umowa darowizny jest bezwarunkowa i nie ma charakteru umowy wiązanej. 

§ 4 

1. Darczyńca przekazuje przedmiot do siedziby Obdarowanego. 

2. Do przedmiotu darowizny dołączone są dokumenty wymagane przepisami prawa,                        

a także instrukcja obsługi w języku polskim oraz  

……………………………………………………………………...………… 
(np. karta gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę, jeżeli przedmiot darowizny objęty jest gwarancją) 

 

§ 5 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

§ 7 

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy dla siedziby Obdarowanego. 

§ 8 

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

stron. 

 

 

Darczyńca      Obdarowany 

 

 

 

 

 

 


