WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY Nr 006/2015/IM
W dniu ………………. r. w Warszawie pomiędzy Uniwersytetem
Warszawskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
zwanym dalej „Kupującym”, reprezentowanym przez:
Dyrektora Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów Prof. dr hab. Krzysztofa Ruska
a
……………………………………………………………………………………………
w trybie art. 4 pkt.8 ustawy - Prawo zamówień publicznych została
zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy azotu ciekłego zwanego dalej azotem.
2. Azot będzie sprzedawany do zbiornika Kupującego o pojemności 10 000 litrów
§2
1. Sprzedawca będzie każdorazowo, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu z
Kupującym dostarczał do zbiornika 10 000 litrów azot ciekły nie później niż 12 godzin po
otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego .
2. Przedstawicielem Sprzedawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie:
………………………………………
3. Azot uważa się za sprzedany z chwilą odbioru dostawy do zbiornika przez upoważnioną
przez Kupującego osobę.
§3
1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę w wysokości:
brutto: ……………… PLN/litr
(słownie: ……………………. złotych/litr)
w tym 23 % VAT tj… PLN/litr
(słownie: ……………………… złotych/litr)
netto: …………….… PLN/litr
(słownie: ………………………. złotych/litr)
2. Podstawą rozliczeń finansowych między Sprzedawcą a Kupującym będą faktury.
Należność za Azot będzie przekazana przez Kupującego na konto bankowe Sprzedawcy:
…………………………………………
w terminie do 14 dni od daty doręczenia Kupującemu prawidłowo wystawionych faktur.
Za termin zapłaty uznaje się dzień przyjęcia przez bank Kupującego polecenia przelewu.
4. W przypadku zwłoki w płatności Sprzedawca może naliczać odsetki w ustawowej
wysokości.
§4
1. Jeśli dostawa jest wadliwa, Kupujący powinien w terminie 3 dni od daty ujawnienia wady
pisemnie powiadomić Sprzedawcę o dostrzeżonej wadzie.
2. Z powodu wady dostawy Kupujący może zażądać ponownej, bezpłatnej dostawy wolnej
od wad lub stosownego obniżenia ceny za wadliwą dostawę.
§5
1. Termin rozpoczęcia wykonywania dostaw strony ustalają na dzień ………………,

zakończenia na dzień ……………….. lub gdy wartość zrealizowanych dostaw
przekroczy kwotę netto: 120 000 zł
2. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§6
1. W przypadku zwłoki w dostarczeniu Azotu w terminie Sprzedawca zapłaci Kupującemu
kary umowne w wysokości 0,1% wartości zamówienia częściowego za każdy dzień
zwłoki.
2. W przypadku określonym w ust. 1, Kupujący może odstąpić od umowy i żądać zapłaty
kary umownej w wysokości 10% wartości zamówienia częściowego.
3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy karę umowną za zwłokę w odbiorze
azotu w wysokości 0.1 % wartości zamówienia częściowego, za każdy dzień zwłoki
liczonej od dnia wyznaczonego do odbioru azotu, zgodnie z § 1 ust. 1.
4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie
wynagrodzenia, liczoną od dnia następnego, po dniu w którym zapłata miała być
dokonana.
§7
1. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za całkowite lub częściowe niewypełnienie
swoich zobowiązań, jeżeli takie niewypełnienie będzie wynikiem takich okoliczności jak:
1) powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne katastrofy wynikające z przyczyn naturalnych,
2) opóźnienie w czynnościach związanych z odprawą celną nie wynikające z winy
Sprzedawcy.
2. Strona, która nie może wykonać swoich zobowiązań, zobowiązana jest powiadomić drugą
stronę pisemnie, natychmiast, ale nie później niż w ciągu 5 dni od momentu powstania
lub ustania takich okoliczności, o ich rozpoczęciu, przewidywanym czasie wpływu
lub ustaniu.
§8
1. Sprzedawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie, bez zgody
Kupującego.
2. Strony nie mogą żądać zmiany umowy na niekorzyść Kupującego.
3. Kupujący może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Kupujący zawiadamia o tym Sprzedawcę
na piśmie, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności.
5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
6. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
właściwe sądy.
7. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej
ze stron.
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