
 

 

 
WZÓR UMOWY  

 
UMOWA SPRZEDAŻY NR 009/2015/IM  
 
 
W dniu ….............. w Warszawie pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, ul. Krakowskie 
Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, reprezentowanym przez:  
…....................................  
zwanym dalej „Kupuj ącym”,  
a  
…....................................  
zwanym dalej „Sprzedawcą”  
w wyniku zamówienia, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych została 
zawarta umowa następującej treści:  
 
                                                              

§1. Przedmiot i dostawa 
 
1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostarczenie dawkomierzy elektronicznych 

w liczbie 20 sztuk wraz z czytnikiem biurkowym dawkomierzy, oprogramowaniem do 
odczytu, konfiguracji dawkomierzy i zarządzania dawkomierzami  do warszawskiego 
cyklotronu zwanego dalej „sprzętem”. 

   
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

sporządzony na podstawie oferty złożonej przez Sprzedawcę.  
 
3.  Sprzedawca zobowiązuje się sprzedać, dostarczyć i uruchomić sprzęt w terminie najpóźniej do 

25.01.2016 r.  
 
4. Za zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia uznaje się datę podpisania przez Kupującego 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  
 
5.  Sprzęt zostanie dostarczony do Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 

5A, 02-093 Warszawa. 
 
6. Dostarczenie sprzętu potwierdzone zostanie podpisaniem przez Sprzedawcę i Kupującego 

protokołu dostawy, stanowiącego Załącznik nr 2 A do niniejszej umowy. Odbiór sprzętu 
potwierdzony zostanie podpisaniem przez Sprzedawcę i Kupującego protokołu odbioru, 
stanowiącego Załącznik nr 2 B do niniejszej umowy.  

 
7. Przedstawicielem Sprzedawcy do odbioru sprzętu oraz kontaktów z przedstawicielem 

Kupującego i osobą odpowiedzialną za prawidłowy tok realizacji umowy po stronie 
Sprzedawcy jest: ….............................................................  

 
8. Przedstawicielem Kupującego do odbioru sprzętu oraz kontaktów z przedstawicielem 

Sprzedawcy i osobą odpowiedzialną za prawidłowy tok realizacji umowy po stronie 
Kupującego jest: Pan Roman Tańczyk. 



 
9. Określenie „dni robocze” użyte w umowie oznacza dni od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem świąt państwowych.  
 
 
                                                      §2. Cena i sposób płatności  
 
1. Strony ustalają cenę przedmiotu umowy na kwotę w wysokości  
 
CENA BRUTTO .................................................................................................................  
słownie:................................................................................................................................  
w tym:  
cena netto........................................................................................................................ zł.  
należny podatek VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami) w wysokości: .......%, 
tj. ...................................................................  
 
2. Cena zawiera całkowite wynagrodzenie ze wszystkimi jego składnikami i dopłatami, które jest 
niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy i obejmuje również koszty i opłaty związane 
z dostarczeniem przedmiotu umowy, transportu, instalacji i uruchomienia oraz dokumentacji 
niezbędnej do normalnego użytkowania.  
 
3. Podstawą rozliczeń finansowych między Sprzedawcą a Kupującym będzie faktura.  
 
4. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty Sprzedawcy należności za przedmiot umowy w terminie 
30 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury wystawionej na podstawie protokołu 
odbioru podpisanego przez Kupującego bez zastrzeżeń.  
 
5. Za termin zapłaty uznaje się dzień przyjęcia przez bank Kupującego polecenia przelewu.  
 
6. Zapłata zostanie dokonana na rachunek Sprzedawcy: .........…..............................................  
 
7. W przypadku zwłoki w płatności przysługiwać będzie Sprzedawcy prawo naliczania odsetek 
w ustawowej wysokości.  
 
8. Sprzedawca bez zgody Kupującego nie może przenieść wierzytelności wynikających z tej 
umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń. 
 
 
                                             §3. Warunki gwarancji i r ękojmi  
 
1. Sprzedawca udziela …....... miesięcznej gwarancji na zakupiony sprzęt od daty podpisania 
protokołu odbioru przez obie strony bez zastrzeżeń.  
 
2. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji Kupujący będzie zgłaszać do siedziby Sprzedawcy 
faxem na nr …...................... i/lub e-mailem na adres ….............................  
 
3. W przypadku zmiany numeru telefonu, adresu e-mail lub siedziby Sprzedawca ma obowiązek 
powiadomić Kupującego z 7-dniowym wyprzedzeniem.  
 
4. Sprzedawca udziela …....... miesięcznej rękojmi na zakupiony sprzęt od daty podpisania 
protokołu odbioru przez obie strony bez zastrzeżeń.  
 



5. Szczegółowe warunki gwarancji oraz rękojmi znajdują się w Załączniku nr 3 do niniejszej 
umowy. 
                                                          

 
§4. Kary umowne 

 
1. W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia w terminie Sprzedawca zapłaci Kupującemu 
kary umowne w wysokości 0,2% ceny za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% ceny.  
 
2. W przypadku zwłoki w dostarczeniu sprzętu przekraczającej 10 dni Kupujący może od umowy 
odstąpić.  
 
 3. Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody.  
 
4. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy 
w wysokości 0,2 % ceny, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez 
Sprzedawcę do odbioru sprzętu, jednak nie więcej niż 10% ceny.  
 

      5. Kara za zwłokę w usunięciu wad sprzętowych i nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu 
zgłoszonych przez Kupującego w okresie gwarancji wynosi 0,2% ceny za każdy rozpoczęty dzień 
roboczy zwłoki. Suma kar nałożonych przez Kupującego nie może przekroczyć 10% ceny.  

 
 

                                                     §5.  Zmiany Umowy 
 
1. Kupujący dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie, które będą mogły być 
dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili 
zawarcia Umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji 
powodujących konieczność: 

1) zmiany danych identyfikacyjnych Sprzedawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek 
bankowy), zgodnie ze zmianami zarejestrowanymi w KRS lub innym rejestrze 
właściwym dla Sprzedawcy, 

2) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji Umowy, 
3) zmiany parametrów przedmiotu zamówienia zaproponowanych w ofercie na równoważne 

lub lepsze, zaproponowane parametry należy uzgodnić z Kupującym. 
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 
 

                                                   §6. Inne postanowienia  
 
1. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, patentowych, 
znaków ochronnych itp., odnoszących się do zastosowanych rozwiązań, przedmiotu zamówienia, 
technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji przedmiotu umowy.  
 
2. Sprzedawca lub jego następca prawny zapewni dostęp do części zamiennych przez okres 5 lat 
od daty podpisania protokołu odbioru.  
 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności.  
 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  



 
5. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Kupującego. Dokumentami postępowania są wyłącznie polskie wersje 
językowe dokumentów przetargowych. 
 
6. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.  
 
 
 
Sprzedawca                                                                                   Kupujący 
 


