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RAPORT BIEŻĄCY NR 34/2010  
Zawarcie umowy sprzedaży urządzeń medycznych - wyposażenie szpitala w Warszawie 

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 

dzisiejszym, tj. 07 października 2010 roku, Emitent („Kupujący”) zawarł z GE Medical 

System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Sprzedający”) umowę sprzedaży, której 

przedmiotem są urządzenia medyczne, w których skład wchodzi m.in.: rezonans 

magnetyczny, tomokomputer oraz aparaty USG i RTG („Umowa”). Cenę sprzedaży urządzeń 

medycznych wraz z ich dostawą, montażem oraz przeszkoleniem personelu strony ustaliły na 

łączną kwotę netto 9.853.304,11 zł. Zapłata ceny nastąpi w terminie 30 dni od daty 

podpisania protokołu odbioru urządzeń medycznych. Zakupione na podstawie Umowy 

urządzenia medyczne będą stanowiły wyposażenie nowego szpitala Swissmed w Warszawie. 

Sprzedający zobowiązał się dostarczyć urządzenia medyczne nie później niż do dnia 30 

czerwca 2011 roku po spełnieniu następujących warunków: 

 

a) podpisanie przez Kupującego umowy finansowania zakupu urządzeń 

medycznych na kwotę co najmniej 10.543.035 zł z bankiem lub firmą leasingową 

wskazaną  i  zatwierdzoną przez Sprzedającego,  

b) uzyskanie gotowości pomieszczeń docelowych do instalacji urządzeń 

medycznych, w szczególności po przedstawieniu protokołów odbioru robót 

budowlanych pomieszczeń, podpisanych przez Kupującego i wykonawcę robót 

budowlanych. 

 

Zgodnie z § 6 Umowy, Sprzedający za każdy dzień zwłoki w dostawie Urządzeń 

Medycznych, jest zobowiązany do zapłacenia Kupującemu kary umownej w wysokości 0,1 % 

Ceny netto za każdy dzień zwłoki, przy czym łączna wysokość kar nie może przekroczyć 

17% Ceny netto.  

 



W załączniku nr 2 do Umowy „Warunki finansowania” Sprzedający przedstawił orientacyjne 

warunki prawne i finansowe, które będą stanowiły podstawę transakcji sprzedaży urządzeń 

medycznych. Instytucja finansująca zaakceptowana przez Sprzedającego powinna udzielić 

Kupującemu pożyczkę na okres 7 lat w kwocie stanowiącej równowartość urządzeń 

medycznych (tj. 10.543.035,40 zł brutto). Płatność następować powinna w 84 progresywnych 

ratach opartych na zmiennej stopie procentowej. 

 

Kryterium pozwalającym uznać umowę za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy, 

przekraczająca 10% kapitałów własnych. 

 

 

Podpis: Roman Walasiński,  

 

 

Prezes Zarządu 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.). 


