UMOWA nr IHiT/

/.………/2019/ Projekt
(……………)

zawarta w dniu …………….. pomiędzy
Instytutem Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą: ul. Indiry Gandhi 14, 02 – 776
Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem: 0000119139, NIP: 525 – 000 – 94 – 24 REGON: 000288484
reprezentowanym przez:
Dyrektora Instytutu - prof. dr hab. n. med. Ewa Lech - Marańda
zwanym w treści umowy Sprzedającym
a
………………………………………, z siedzibą: ……………………………………………, NIP: ……………………..,
Regon………………………………………………….
który reprezentuje:
………………………………..
zwanym w treści umowy Kupującym
§1
1. W wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż butli gazowych, prowadzonego
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 05.10.1993 roku w sprawie zasad
organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa
państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. Nr 97, poz. 443)
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje niżej wymienione butle gazowe zwane dalej
przedmiotem umowy:
Lp.

Butla gazów medycznych

Objętość wodna Rok produkcji

Ilość

1.

Butla - tlen

50 litrów

2006

6

2.

Butla - tlen

10 litrów

2006

1

3.

Butla - tlen

5 litrów

2006

3

4.

Butla - tlen

3 litry

2006

24

5.

Butla - tlen

2 litry

2006

5

6.

Butla - podtlenek azotu

50 litrów

2006

16

7.

Butla - dwutlenek węgla

50 litrów

2006

8

8.

Butla - argon

10 litrów

2006

1

2. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu umowy.
3. Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych, nie jest
obciążony prawami na rzecz osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego
jest przedmiotem, ani też nie stanowi przedmiotu zastawu lub zabezpieczenia.

4. Przedmiot umowy zlokalizowany jest w siedzibie Sprzedającego w Warszawie przy
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa.
5. Kupujący we własnym zakresie, własnym transportem i na własny koszt dokona
odbioru przedmiotu umowy od Sprzedającego w terminie do ….. dni od daty zawarcia
umowy.

1.

2.
3.

4.
5.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

§2
Strony ustaliły cenę sprzedaży, wynikającą z przedłożonej oferty Kupującego, w
wysokości brutto ……………………. zł (słownie ………………………………. zł), w tym: netto
……………………… zł , podatek VAT ………………. zł.
W dniu zawarcia niniejszej umowy Sprzedający zobowiązuje się do wystawienia
faktury VAT.
Kupujący dokona płatności w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. Płatność
zostanie dokonana przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego
wpisany na fakturze lub gotówką w kasie Sprzedającego.
Za datę zapłaty przelewem bankowym przyjmuje się dzień uznania środków na
rachunku bankowym Sprzedającego.
W przypadku opóźnienia w zapłacie pełnej kwoty określonej w § 2 ust. 1, w terminie
wskazanym w § 2 ust.3, Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia ustawowych odsetek
za opóźnienie w płatności.
§3
W terminie do 3 dni roboczych od zaksięgowania kwoty sprzedaży na rachunku
bankowym Sprzedającego lub otrzymania gotówki przez Sprzedającego, Sprzedający
ustali z Kupującym termin odbioru przedmiotu umowy.
Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w miejscu określonym w § 1 ust. 4, w terminie
uzgodnionym przez Strony niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1.
Kupujący zobowiązany jest dokonać odbioru przedmiotu umowy w dni robocze, w
godzinach od 7:00 do 14:00, w sposób nie powodujący uszkodzeń mienia
Sprzedającego.
W przypadku uszkodzenia mienia Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest naprawić
szkodę i przywrócić jego stan do takiego jaki był przed jej wyrządzeniem.
Na potwierdzenie odebrania przez Kupującego przedmiotu umowy zostanie
sporządzony Protokół zdawczo-odbiorczy według wzoru stanowiącego Załącznik do
umowy.
Osobami upoważnionymi ze strony Sprzedającego do wydania przedmiotu umowy
oraz podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, są:
a)……………………………………………………..
b)……………………………………………………..
c)……………………………………………………..
Osobą upoważnioną ze strony Kupującego za przyjęcie i odebranie przedmiotu umowy
oraz podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, jest: ………….………………., tel.:
……………………..…….e-mail:……..……………………..

§4
1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przez Kupującego czynności, o których mowa w § 3
ust.2 i ust.3, Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz Sprzedającego kary
umownej w kwocie wynoszącej 0,1% ceny sprzedaży brutto za każdy dzień roboczy
opóźnienia.
2. W przypadku naliczenia Kupującemu kary umownej, o której mowa w §4, ust.1,
Sprzedający wystawi notę obciążeniową na kwotę wynikającą z wysokości naliczonej
kary umownej, a Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni
od daty otrzymania noty obciążeniowej.
3. W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy, przewyższa wartość przewidzianych kar umownych, Sprzedający
może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
§5
1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny przedmiotu umowy, nabywa go
w takim stanie technicznym w jakim aktualnie się znajduje i oświadcza, iż z powodu
tego stanu technicznego nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń wobec Sprzedającego.
2. Sprzedający nie udziela gwarancji na przedmiot umowy, a Strony wyłączają
odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
§6
Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień umowy obciążają Kupującego.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

………………………………………………
SPRZEDAJĄCY

……………………………………………..
KUPUJACY

Załącznik nr……………….. do umowy nr………………………..

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

W dniu …………………………….. w siedzibie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii przy ul. Indiry
Gandhi 14 w Warszawie dokonano przekazania niżej wymienionych butli gazowych
stanowiących przedmiot umowy z dnia ……….. nr ……………….
Przekazujący – Sprzedający – Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14,
02-776 Warszawa,
Odbierający – Kupujący – ……………………………………………………………………………………………………..
ul. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lp.

Butla gazów medycznych

Objętość wodna Rok produkcji

Ilość wynikająca
z umowy

1.

Butla - tlen

50 litrów

2006

6

2.

Butla - tlen

10 litrów

2006

1

3.

Butla - tlen

5 litrów

2006

3

4.

Butla - tlen

3 litry

2006

24

5.

Butla - tlen

2 litry

2006

5

6.

Butla - podtlenek azotu

50 litrów

2006

16

7.

Butla - dwutlenek węgla

50 litrów

2006

8

8.

Butla - argon

10 litrów

2006

1

za Sprzedającego

Ilość odebrana
przez
Kupującego

za Kupującego

…………………………………………………..

……………………………………………………

(data, podpis, pieczęć)

(data, podpis, pieczęć)

…………………………………………………..

……………………………………………………

(data, podpis, pieczęć)

(data, podpis, pieczęć)

……………………………………………………
(data, podpis, pieczęć)

