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Załącznik nr 5 do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

UMOWA NR …/2020/PN/DZP 

zawarta w Olsztynie, w dniu … … …. r. pomiędzy: 

Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie  

z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 – 719 Olsztyn, 

utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762) 

NIP: 739 30 33 097, REGON: 510 884205,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

Kanclerz – dr inż. Aleksander Socha 

a 

firmą.................................................................... z siedzibą ……….. 

NIP: ………………………………….., REGON: ………………………………… 

zwaną dalej „Sprzedawcą”, którego reprezentuje: 

……………………….. – …………………………….  
o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego nr 47/2020/PN/DZP realizowanego na 

podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 

zm.) oraz następstwem dokonanego przez Zamawiającego w dniu … … …. r. wyboru oferty w przetargu 

nieograniczonym. 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą sukcesywną azotu ciekłego do jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

2. Szczegółowe zestawienie przedmiotu zamówienia i obowiązujące ceny jednostkowe określone są w 

ofercie Sprzedawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 

3. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Sprzedawcy. 

4. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności. 

§2 

Termin i warunki realizacji przedmiotu umowy 

1. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy przez okres 36 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy bądź do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na zrealizowanie 

zamówienia, tj. do ………. zł brutto. 

2. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować własnymi siłami pełen zakres rzeczowy zamówienia. 

3. Przedmiot umowy dostarczony będzie przez Sprzedawcę w następujący sposób: 

3.1. Sprzedawca dostarczy sukcesywnie azot ciekły do odpowiednich jednostek Zamawiającego. 

4. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych ustala się w sposób następujący: 

4.1. dostawy gazu do poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego odbywać się będą w 

godzinach od 8:00 do 15:00 wg zapotrzebowania zgłoszonego przez uprawnionego pracownika 

jednostki organizacyjnej telefonicznie na numer  ……… lub faksem na numer ……, 

4.2. do każdej dostawy Sprzedawca wystawi osobną fakturę VAT, 

4.3. każda dostawa będzie dostarczona transportem Sprzedawcy na jego na koszt i ryzyko  

i obejmować będzie napełnianie przez Sprzedawcę pojemników gazem, 
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4.4. napełnianie przez Sprzedawcę pojemników (będących własnością Zamawiającego) gazem będzie 

odbywało się w siedzibach jednostek organizacyjnych UW-M w Olsztynie, 

4.5. stwierdzenie przy odbiorze, iż dostarczony przedmiot umowy jest niezgodny z ofertą, uszkodzony, 

zniszczony lub posiada wady, skutkować będzie dla Sprzedawcy odmową przyjęcia dostawy. 

5. Sprzedawca oświadcza, że dostarczany gaz posiada wszelkie do jego użytkowania badania i atesty oraz 

spełnia przewidziane prawem warunki bezpieczeństwa. 

6. Sprzedawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia oraz dysponuje środkiem transportu do 

przewozu gazów. 

7. Asortyment objęty niniejszą umową dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko 

Sprzedawcy. 

8. Dostawę uważa się za zrealizowaną w terminie, jeżeli wszystkie pozycje zamieszczone w doraźnym 

zamówieniu Zamawiającego znajdują się w miejscu dostaw (poszczególnych jednostek 

Zamawiającego w ciągu ……… dni roboczych od dnia jego złożenia. 

9. Potwierdzenie odbioru nastąpi poprzez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, w momencie 

dostawy, przez upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz osobę upoważnioną ze strony 

Sprzedawcy. 

§3 

Cena i warunki płatności 

1. Cena na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi: 

Cena brutto:  ..................... wraz z obowiązującym podatkiem VAT (słownie:  /100). 

2. Powyższa cena zawiera podatek VAT oraz obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 

3. Maksymalne wynagrodzenie Sprzedawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy wynosi: 

……….. zł wraz z obowiązującym podatkiem VAT (słownie:  ....................................................... ). 

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą będą się odbywały na podstawie faktur VAT 

dostarczanych do Zamawiającego, po każdej dostawie sukcesywnej. 

5. Każda faktura VAT musi zawierać numer umowy, z której wynika płatność oraz ceny jednostkowe 

brutto. 

6. Każda faktura VAT winna wskazywać nazwę płatnika oraz nazwę bezpośredniego odbiorcy. 

7. Zapłata za dostarczony asortyment nastąpi przelewem, na konto Sprzedawcy wskazane na fakturze 

znajdujące się na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy o VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej 

faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

8. Faktura wystawiona przez Sprzedawcę musi posiadać w załączeniu kserokopię podpisanego przez obie 

strony protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

9. Podana w ofercie cena jednostkowa brutto nie będzie podlegała zmianom w trakcie trwania niniejszej 

umowy. 

10. Nazewnictwo asortymentu zastosowane w fakturze zgodne być musi z nazewnictwem asortymentu 

zastosowanym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

11. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia faktury w sposób 

niezgodny z ust. 5 i 8. 

12. Zamawiający umożliwia Sprzedawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 

lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przesłanie ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania: https://efaktura.gov.pl/. 

 

 

§4  

Dostawa i odbiór przedmiotu umowy 

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest: ………………………….. tel. ……………………. 

https://efaktura.gov.pl/
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2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ………………………………tel. …………………… 

3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony. 

§5  

Warunki rękojmi 

1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych (jawnych lub ukrytych) w dostarczonym towarze 

Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie w formie pisemnej/faksem 

Sprzedawcy, który w przypadku reklamacji winien wymienić wadliwy towar. 

2. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca dokonuje zgodnych z ustaleniami korekt w dostawie w 

ciągu 2 dni roboczych. 

3. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sprzedawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o 

spowodowanie przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwy organ. 

4. Jeśli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem 

ekspertyzy ponosi Sprzedawca. 

5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w formie elektronicznej 

na adres poczty e-mail …………………………… 

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach 

określonych w Kodeksie Cywilnym, z tym że o wadach Zamawiający obowiązany jest powiadomić 

Sprzedawcę niezwłocznie od daty ich wykrycia. Wystarczającą formą powiadomienia jest przesłanie 

zawiadomienia drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy…………… Sprzedawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymanego zawiadomienia również w formie 

elektronicznej. 

7. Sprzedawca zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych. 

 

§6  

Kary umowne 

1. Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1.1. za odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy w wysokości 10% ceny określonej w §3 ust. 1 

pomniejszonej o wartość wykonanego zamówienia, 

1.2. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Sprzedawcy w wysokości 10% ceny 

określonej w §3 ust. 1, pomniejszonej o wartość wykonanego zamówienia, 

1.3. za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu dostawy określonego w § 2 ust. 8 w wysokości 

5% wartości opóźnionego zamówienia, określonej w ofercie Sprzedawcy, za każdy dzień 

opóźnienia liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy; 

1.4. za zwłokę w terminie dostawy brakującego lub wymienianego przedmiotu umowy określonym 

w § 5 ust. 2 w wysokości 5% wartości wadliwego lub brakującego zamówienia, określonej w 

ofercie Sprzedawcy, za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia w którym upływa 

termin ponownej dostawy. 

2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej 

umowie, Sprzedawcy ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za opóźnienia w wysokości 

ustawowej. 

3. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody 

przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Sprzedawcy. 

§7 

Warunki odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający oprócz przyczyn wskazanych w Kodeksie Cywilnym może odstąpić od umowy: 
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a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

b) w przypadku niewywiązania się przez Sprzedawcę z postanowień niniejszej umowy – terminie 60 

dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa 

odstąpienia.  

2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia Sprzedawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§8 

Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany zapisów umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące wysokości wynagrodzenia 

należnego Sprzedawcy, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

 jeżeli zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Sprzedawcę. 

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania o każdorazowej zmianie siedziby. 

Okoliczności te nie będą stanowiły przesłanki do zmiany umowy. 

 

 

§9  

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej 

umowy przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Sprzedawcy. 

4. Sprzedawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych 

osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa 

dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

 
ZAMAWIAJĄCY SPRZEDAWCA 
 

 

 
 

 

Sporządziła: Sylwia Niemiec 


