
WZÓR 

UMOWA SPRZEDAŻY NR 002/2017/IM 

 

W dniu .......................................... w Warszawie, pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, 
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupuj ącym, 
reprezentowanym przez: Dyrektora Środowiskowego  Laboratorium  Ciężkich  Jonów   
prof. dr hab. Krzysztofa Ruska 

a 

....................................................................................................................................................... 

zwanym dalej Sprzedawcą, reprezentowanym 
przez:...........................................................................  

 
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
nr 002/2017/IM zgodnie z § 7 Regulaminu do Zarządzenia nr 22 Rektora UW z dnia 16 
czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski 
zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane, o których mowa w art. 4 d 
ust. 1. Ustawy, została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1. 

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie         
przetargu nieograniczonego Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego 
własność fabrycznie nowego (nieużywanego), pionowego Centrum obróbczego CNC 
wraz z dostawą i montażem, zwanego dalej urządzeniem, a Kupujący zobowiązuje się do 
odebrania go i zapłaty umówionej ceny. 

2. Szczegółowy zakres i opis urządzenia zawarty jest w ogłoszeniu i w ofercie stanowiących 
integralną część niniejszej umowy. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z obowiązującymi normami, 
przepisami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.  

 

§ 2 

1. Strony ustalają następujące terminy (okres) realizacji umowy: 

1) realizacja całości zamówienia winna nastąpić w terminie: 10 tygodni od daty 
popisania umowy; 

2) za termin zakończenia realizacji zamówienia uważa się dzień, w którym nastąpiło 
wydanie urządzenia. Wydanie może nastąpić po dokonanym przez Sprzedawcę 
montażu, instalacji i uruchomieniu oraz przeprowadzeniu testu poprawności działania 
urządzenia wraz ze szkoleniem co najmniej trzech osób wskazanych przez 
Kupującego, potwierdzone protokołem odbioru bez zastrzeżeń przez przedstawiciela 
Kupującego. 

2. Przez „dni robocze” użyte w umowie uważa się dni od poniedziałku do piątku 
z wyłączeniem   świąt państwowych 

§ 3 

Do obowiązków Kupującego należy: 

1) przystąpienie do komisyjnego odbioru urządzenia w terminie 7 dni roboczych, licząc 
od daty zgłoszenia gotowości przez Sprzedawcę,  



2) terminowe dokonanie zapłaty za wykonanie umowy, zgodnie z zasadami 
określonymi w § 5 umowy, 

3) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej do kontaktów z przedstawicielem Sprzedawcy. 

§ 4 

              Do obowiązków Sprzedawcy należy: 

1) zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem urządzenia 
i z obowiązującymi przepisami prawa, jego instalacja i uruchomienie oraz 
przeprowadzenie testu poprawności działania wraz ze szkoleniem osób wskazanych 
przez Kupującego, 

2) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za prawidłowy tok realizowanej umowy, 

3) Sprzedawca zobowiązuje się do bieżącej konserwacji, naprawy urządzenia i jego 
elementów w okresie gwarancyjnym, obejmujący całość urządzenia oraz elementów 
wchodzących w jego skład. W okresie gwarancyjnym Sprzedawca będzie 
zobowiązany do zapewnienia ciągłości pracy urządzenia.  

                                                                    § 5 

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy cenę przyjętą na podstawie oferty 
Sprzedawcy w wysokości: 

CENĘ BRUTTO (netto + obowiązujący podatek 
VAT) ................................................. zł. 

słownie:.................................................................................................................................. 

w tym: 

cena netto........................................................................................................................ zł. 

(słownie złotych:..................................................................................................................), 

należny podatek VAT w wysokości: ....... , 
tj. ...................................................................... zł. 

(słownie 
złotych.....................................................................................................................). 

Cena zawiera całkowite wynagrodzenie ze wszystkimi jego składnikami i dopłatami, 
które jest niezmienne do końca realizacji zamówienia objętego niniejszym przetargiem. 

2. Zapłata nastąpi przelewem na konto Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania 
oryginału faktury, wystawionej w języku polskim i w PLN. 

3. Faktura nie może być wystawiona wcześniej niż w dniu zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy potwierdzonej bezusterkowym protokołem odbioru. 

4. Za datę wykonania zapłaty ceny lub jej części strony przyjmują datę obciążenia rachunku 
Kupującego kwotą płatności. 

5.   Kupujący zapłaci Sprzedawcy odsetki w ustawowej wysokości za każdy dzień zwłoki w 
zapłacie. 

6.    Sprzedawca bez zgody Kupującego nie może przenieść wierzytelności wynikających z tej 
umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń 

 

 

§ 6 

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną za: 



1) za zwłokę w terminowym realizowaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% ceny 
za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,1% ceny 
za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 
0,1% ceny za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie 
Sprzedawcy - w wysokości 10% ceny. 

2. Kupujący zapłaci karę umowną Sprzedawcy za odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę 
z przyczyn leżących po stronie Kupującego w wysokości 10 % ceny. 

3. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych Kodeksu Cywilnego, łącznie z utraconymi korzyściami. 

4. Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedawca: 

1) pozostaje w zwłoce z wykonaniem całości zamówienia trwającej dłużej niż 14 dni, 
liczonych od dnia określonego w § 2 pkt. 1 Umowy, 

2) urządzenie nie spełnia zadeklarowanych w ofercie warunków technicznych, 

3) wszczęto w stosunku do Sprzedawcy postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, 
układowe lub egzekucyjne, 

4) Kupujący może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było stwierdzić w chwili jej zawarcia. Kupujący zawiadamia o tym 
Sprzedawcę na piśmie w terminie natychmiastowym od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. 

 

§ 7 

1. Sprzedawca udziela rękojmi na urządzenie na okres …….. miesięcy liczonych od dnia 
realizacji całości zamówienia, określonego w § 2 umowy. 

2. Sprzedawca udziela gwarancji na urządzenie na okres ……..miesięcy liczonych od dnia 
realizacji całości zamówienia, określonego w § 2 umowy.  

3. Sprzedawca zapewni czas realizacji naprawy do …….. dni roboczych (liczony od daty 
zgłoszenia do Serwisu/Sprzedawcy). W przypadku konieczności sprowadzenia 
specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni, a w 
przypadku wysyłki sprzętu do serwisu mającego siedzibę za granicą czas naprawy nie 
może przekroczyć 30 dni roboczych. Koszty wysyłki w okresie gwarancji pokrywa 
Sprzedawca. 

4. W przypadku przestoju urządzenia dłuższego niż 14 dni roboczych gwarancja na 
urządzenie ulega przedłużeniu o czas przestoju. 

5. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych urządzenia 
istniejących w czasie dokonywania odbioru oraz wady powstałej po odbiorze. 

6. Kupujący może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu 
rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu. 

7. W okresie gwarancyjnym Sprzedawca będzie zobowiązany do zapewnienia ciągłości 
pracy urządzenia.   

8. Sprzedawca zapewni dostęp do części zamiennych przez okres 10 lat od daty protokołu 
odbioru. 



9. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia bieżących konsultacji z obsługą serwisową 
drogą telefoniczną i internetową. Czas reakcji serwisu (rozumiany jako kontakt  
e-mailowy serwisu z Kupującym po zgłoszeniu) do 5 dni roboczych liczony od czasu 
powiadomienia serwisu. 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod 
rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Sprzedawca może odstąpić od umowy, w przypadku gdy Kupujący bez uzasadnionej na 
piśmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru działającego urządzenia. 

 

§ 10 

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. 

 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygały właściwe sądy dla 
miejsca siedziby kupującego.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

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

 

 

 

                                                                                                                           
..................................       ......................................
  

Sprzedawca          Kupujący  
 

 

 


