Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert ZP/3/03/03/2021

Umowa sprzedaży
zawarta dnia ……….. roku w Warszawie, zwana w dalszej treści Umową, pomiędzy:
Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, pod adresem:
02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46, NIP: 525-000-92-81
reprezentowanym przez: ………………………………………………………………….,
zwanym w dalszej treści Zamawiającym
a
Firmą……….. z siedzibą w ……………………………..
NIP………………………... REGON…………………………..,
reprezentowaną przez:
zwanym w dalszej treści Wykonawcą.
Niniejsze zamówienie publiczne nie podlega Ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z Dz.U.2019.2019 r. z dnia 2019.10.24 ze zm.) w postępowaniu o
wartości zamówienia nie przekraczającego w złotych równowartości kwoty 130 000, 00 PLN
Zamówienia udzielono zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2021 Dyrektora Centrum Fizyki Teoretycznej
PAN w Warszawie z dnia 12 stycznia 2020 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień
publicznych w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie.
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na własność Zamawiającego a Zamawiający
zobowiązuje się do zapłaty ceny kupna:
1) …………………………………………………….
2) ……………………………………………………..
wyspecyfikowanego w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Umowy.
2. Umowa uchyla treści oferty Wykonawcy mniej korzystne dla Zamawiającego.
3. Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego w terminie: ………….. dni od podpisania umowy.
§2
Z chwilą zapłaty ceny Wykonawca przenosi na własność Zamawiającego rzecz opisaną w § 1 ust.
1 pkt 1.
§3
1. Strony ustaliły zapłatę ceny w kwocie…………………….
(słownie złoty: ………………………………..) w terminie 14 dni po doręczeniu Zamawiającemu
rachunku ( faktury VAT), przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę o
numerze:
…………………………………………………………………………………………………………

2. Strony oświadczają, że są czynnym podatnikiem podatku VAT, a tym samym płatność
wskazanej wyżej kwoty nastąpi w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.
3. Celem realizacji ust. 2 umowy faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę będzie zawierać
a) numer rachunku bankowego Wykonawcy przeznaczonego do prowadzonej działalności
gospodarczej,
b) numer rachunku bankowego prowadzonego na cele podatku VAT, zgodnie z art. 62 a ust.1
ustawy Prawo bankowe,
c) informację, że zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi poprzez mechanizm
podzielonej płatności,
§4
1. Wykonawca udziela rękojmi oraz gwarancji na zakupione rzeczy na okres ………. miesięcy.
2. Gwarancja obejmuje:
a) …………………………………………...,
b)……………………………………………..
§5

1.

2.

3.

4.

Umowy sprzedaży otrzymuje brzmienie następujące: Przystąpienie do naprawy z rękojmi oraz z
gwarancji nastąpi w terminie 7 dni od dnia poinformowania Wykonawcy o awarii drogą
telefoniczną, mailową lub faxem. Wykonanie naprawy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia
poinformowania o awarii. W przypadku zaistnienia sytuacji, przez którą naprawa nie będzie
możliwa w terminie do .......... dni, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego
o tym fakcie przed upływem ww. terminu, wskazując jednocześnie szacowany termin dokonania
naprawy oraz przyczynę opóźnienia.
Umowy sprzedaży otrzymuje brzmienie następujące: W przypadku trzykrotnej awarii tej samej
części lub tego samego podzespołu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, wymianie podlega
jedynie uszkodzona część lub ten sam podzespół
W przypadku awarii obejmującej 50 % wartości zakupionej całości, wliczając koszty
następujących po sobie awarii, które wystąpiły w ciągu 6 miesięcy, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego, wymieni całą zakupioną rzecz.
W przypadku zwłoki w spełnieniu świadczeń z rękojmi oraz z gwarancji, poza kara umowną,
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do powierzenia napraw innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

§6
1. Strony ustalają kary umowne za zwłokę Wykonawcy w spełnieniu świadczeń z Umowy w
wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień zwłoki. Kara umowna należy się
Zamawiającemu również przy zwłoce w świadczeniach objętych § 4 oraz w przypadku
niezachowania terminów określonych w §5 Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia
Wykonawcy za każdy dzień zwłoki.

2.

Wykonawca wyraża zgodę na odliczenie przez Zamawiającego od należności za cenę kupna
wartości kary umownej naliczonej za zwłokę. Wykonawca zobowiązuje się do doręczenia
Zamawiającemu skorygowanego rachunku ( faktury VAT) obejmującego odliczenie kary
umownej.
§7

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu
świadczeń z Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia,
wezwanie Zamawiającego może być dokonane faxem lub drogą mailową na adres ogólnej
korespondencji, bez stosowania elektronicznego podpisu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za odstąpienie
przez Zamawiającego od umowy z powodu: zwłoki Wykonawcy lub innych okoliczności za
które odpowiada Wykonawca, skutkujących niewykonaniem Umowy – w wysokości 10% kwoty
ceny kupna z Umowy.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z jego winy, Wykonawcy należy się
odstępne w wysokości 10 % ceny kupna z Umowy.
4. Za opóźnienie Zamawiającego z zapłatą ceny kupna należą się Wykonawcy odsetki ustawowe.
§8
1. Umowa niniejsza zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
2. Adresy wskazane w treści Umowy wiążą Strony dla doręczeń do czasu doręczenia stronie
informacji o zmianie adresu.
3. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
5. Wszelkie spory jakie mogą powstać na tle niniejszej umowy podlegać będą rozstrzyganiu przed
Sądem właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
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