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Umowa Sprzeda y  

Nr ................................................

W dniu .........-.........-2018 r. w Warszawie, w wyniku przetargu nieograniczonego 

przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 styc  publicznych 

n. zm.), pomi dzy:  

Uniwersytetem Warszawskim z siedzib  w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmie cie 26/28, 

posiadaj cym NIP 525-00-11-266, REGON 000001258, zwanym dale

reprezentowanym przez: 

lojzego Z. Nowaka 

a 

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

z siedzib  w ........................................................................................................................................., 

posiadaj cym NIP ........................................................., REGON ......................................................., 

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

puj cej tre ci: 

1. Wykonawca zobowi zuje si  przenie  na Zamawiaj  zasilacza awaryjnego do 

monta lonego w ofercie 

przetargowej Wykonawcy, stanowi

wyja cznik do niniejszej umowy, oraz wyda  go, a Zamawiaj cy zobowi zuje si

 cen  i zasilacz odebra . 

2. Wykonawca zobowi zany jest dostarczy  zasilacz Zamawiaj

Zarz dzania UW: 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3. Obowi zkiem Wykonawcy jest 

 wniesienie zasilacza do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiaj cego i wydanie 

Zamawiaj ncji i instrukcji 

u ytkowania. 

3. W miejscu dostawy nast , podpisanym 

przez upowa nionych przedstawicieli Stron. Przez zako czenie dostawy rozumie si

ci przedmiotu dostawy przez Zamawiaj cego bez zastrze e . 

cznik nr 5 do SIWZ
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4. Koszty transportu, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu ponosi Wykonawca, 

a Zamawiaj

1. Wykonawca zobowi zany jest dostarczy  zasilacz w terminie .......... dni od daty zawarcia 

niniejszej umowy, zgodnie z ofert on  w przetargu nieograniczonym poprzedzaj cym 

zawarcie niniejszej umowy. 

2. mawiaj cego na pi mie lub w inny 

nie budz cy w tpliwo c dat  i godzin  dostawy. 

1. czna cena zasilacza wynosi ........................ .................... 

.............................................................................................................................................) brutto. 

2. zane z transportem, ubezpieczeniem, 

dokumentacj  niezb dn  do u ytkowania zasilacza. 

3. Po zako czeniu dostawy Wykonawca wystawi faktur  dostarczy Zamawiaj cemu na 

dzania UW: 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3.  

4. dzie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy 

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiaj

Za dat ci Strony uznaj  dat  obci enia rachunku bankowego 

Zamawiaj cego. 

5. ci Wykonawca mo e obci y  Zamawiaj cego ustawowymi 

. 

6. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiaj cego nie mo e przenie  wierzytelno ci 

wynikaj cych z niniejszej umowy na osob  trzeci  oraz dokonywa  potr ce . 

1. Na dostarczony zasilacz Wykonawca udziela Zamawiaj cy gwarancji  

i r kojmi, licz eniem ust. 2. 

2. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta zasilac szy ni  okre lony w ust. 1, 

obowi zuje okres gwarancji przewidziany przez producenta.

3. W przypadku dokonania naprawy poprzez wymian

zainstalowane fabrycznie nowe identyczne elementy lub, za zgod  Zamawiaj cego, fabrycznie 

nowe elementy o nie gorszych parametrach. 
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4. Wykonawca zobowi zany jest przyst pi

wady/niesprawno ci zasilacza przez Zamawiaj cego i zako czy  j niej ni  w ci gu 30 dni 

cego.  

5. W przypadku nie wykonania naprawy w terminie 30 dni ci 

zasilacza przez Zamawiaj cego, Wykonawca zobowi zuje si  do wymiany zasilacza na nowy, 

ia okoliczno ci powoduj cych t

wymian . Na taki zasilacz okres gwarancji i r kojmi biegnie na nowo od dnia odebrania go 

przez Zamawiaj cego. 

6. Zamawiaj cy mo e wykonywa kojmi za wady niezale nie od 

uprawnie  wynikaj cych z gwarancji. 

1. W przypadku przekroczenia terminu dostarczenia zasilacza, okre

cemu kar  umown  w wysoko ci 3 % kwoty brutto, o 

dy dzie

nast puje poprzez potr cenie stosownej sumy z wierzytelno ci. 

2. nienie dostarczenia zasilacza przekroczy 7 dni, Zamawiaj cy mo e 

odst pi  od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu oraz da

 o odst pieniu od umowy Zamawiaj cy 

przeka e Wykonawcy na pi mie. 

3.

Zamawiaj cemu kar  umown  w wysoko

niniejszej umowy za ka dy dzie nienia. 

4. W przypadku odst pienia lub rozwi zania umowy z winy Wykonawcy, Zamawiaj

kara umowna w wysoko niejszej umowy. 

5. Zastrze cza uprawnienia Zamawiaj cego do 

dochodzenia odszkodowania przewy szaj cego wysoko  zastrze onych kar. 

 odpowiedzialno  

ochronnych, itp., odnosz cych si  do zastosowanych rozwi za , sprz tu, urz dze , technologii i 

mowy. 
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1. Wniesione przez Wykonawc  przed zawarciem niniejszej umowy zabezpieczenie nale ytego jej 

wykonania w wysoko ci ................................................ .... 

.........................................................................................................................................................) 

y pokryciu roszcze ytego wykonania umowy. 

2. Z zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy Zamawiaj cy mo e potr ca  nale ne kary 

umowne. Cz  kar umownych nieznajduj ca pokrycia w zabezpieczeniu b dzie dochodzona na 

3. Zwrot niewykorzystanej cz ci zabezpieczenia nast pi w terminie 30 dni od dnia podpisania bez 

zastrze e

4. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca mo e dokona  zmiany formy wniesionego 

zabezpieczenia na jedn stawy Prawo 

 publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi by  dokonana z zachowaniem 

ci ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko ci. 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie le y w 

interesie publicznym, czego nie mo  w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy mo e zagrozi  istotnemu interesowi bezpiecze stwa pa stwa lub 

bezpiecze stwu publicznemu, Zamawiaj cy mo e odst pi  od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzi cia wiadomo ci o tych okoliczno ciach. W takim przypadku Wykonawca mo e da

cznie wynagrodzenia nale ci umowy. Informacj  o odst pieniu 

od umowy Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy na pi mie.  

1. W okresie od zawarcia niniejszej umowy do zako czenia gwarancji na dostarczony zasilacz 

Wykonawca zobowi zany jest do natychmiastowego powiadomienia Zamawiaj cego o ka dej 

zmianie swoich danych teleadresowych. 

2. W przypadku nie zrealizowania zobowi zania okre lonego w ust. 1, korespondencj  na 

dotychczasowy adres uwa a si  za dor czon . 

ejszej umowy, Strony b d  d

polubownego rozstrzygni cia. Je eli polubowne rozstrzygni cie nie dojdzie do skutku, spory 

rozstrzyga  b dzie  s ciwy dla siedziby Zamawiaj cego. 
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1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj  formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

niewa no ci.  

2. Niedopuszczalne s  zmiany postanowie  niniejszej umowy w stosunku do tre onej 

konawcy, z wyj

okre  publicznych. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow  maj  zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

1. Umow  niniejsz  sporz dzono w 2 jednobrzmi cych egzemplarzach, po 1 dla ka dej ze Stron. 

2. nieniami 

 pomocniczo do interpretacji postanowie  niniejszej umowy. 

cznik do umowy: Oferta przetargowa Wykonawcy 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJ CY 


