
UMOWA nr ………/………./2017 

zawarta w Gdyni dniu.......................... pomiędzy: 

Gminą Miasta Gdyni, z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, 
NIP 5862312326, reprezentowaną przez Annę Borkowską, dyrektora jednostki budżetowej: Pomorski 
Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, na 
podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni pełnomocnictwa zwaną dalej Sprzedającym  
a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..  
 
w dalszej części umowy zwanym Nabywcą reprezentowanym przez ………….…………………………………...  
 
……………………………….…………… zam. ………………………………………………..………………  
 
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w drodze przetargu 
pisemnego ogłoszonego w trybie i na zasadach określonych w Art. 701 i następne  Kodeksu Cywilnego na 
wybór najkorzystniejszej oferty sprzedaży Spektrometru mas  QSTAR XL (QTOF). 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż:  
SPEKTROMETRU MAS  QSTAR XL (QTOF) 

PRODUCENT: AB Sciex (Applied Biosystems) 
ROK PRODUKCJI 2004 
NR SERYJNY URZĄDZENIA S/N Y2720408 
ŹRÓDŁO JONÓW elektrorozpylanie ESI-MS, ESI MS/MS 

nanorozpylanie Nano ESI-MS, Nano ESI MS/MS 

TRYB PRACY dodatnia i ujemna polaryzacja jonów 
URZĄDZENIE JEST NIESPRAWNE  
ELEMENTY NIESPRAWNE P/N 1001298 PUMP*VACCUM MECH DS602   

P/N 025173 ASSY* DACS AND VAC GAUGE MOD 
i/lub P/N 017355 GAUGE* TRIODE WITH ELBOW 
oraz inne uszkodzenia, które mogą się ujawnić po 
naprawie ww. 

 
§ 2 

Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez Nabywcę ceny nabycia. 
Nabywca zobowiązany jest do odebrania na swój koszt przedmiotu sprzedaży w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od daty potwierdzenia przez Sprzedającego wpływu ceny na rachunek bankowy.  

 
§ 3 

1) Cenę nabycia przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z wynikiem przetargu ustalono na 
kwotę …………………….……. Słownie …………………………………………………………………………………. Wartość 
nabycia przedmiotu umowy zostanie uregulowana na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Sprzedającego.  

2) Nabywca dokona płatności za przedmiot umowy przelewem na rachunek Sprzedającego 
wskazany w fakturze w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.  

 
 
 
 



§ 4 
Prawo własności do przedmiotu umowy przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłacenia ceny nabycia wg 
umowy sprzedaży. Przyjmuje się, że zapłata została dokonana z chwilą wpłynięcia środków na konto 
Sprzedającego.  

 
§ 5 

1. Nabywca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego Spektrometru 
mas  QSTAR XL (QTOF) i z tego tytułu nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w przyszłości żadnych 
roszczeń w stosunku do Sprzedającego.  

2. Sprzedaż następuje z wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu rękojmi. 
 

§ 6 
Z przekazania przedmiotu umowy będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru przedmiotu umowy.  
 

§ 7 
Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:  

1) Nabywca nie zapłacił i nie odebrał przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez 
Sprzedającego,  

2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zwarcia umowy.  
 

§ 8 
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nie wykonanie umowy w całości lub części spowodowane 
siłą wyższą, za którą uważa się zdarzenie, które w chwili podpisania umowy nie mogło być przez 
strony przewidziane i zostało spowodowane przez okoliczności od nich niezależne (np. pożar, inne 
klęski żywiołowe lub kradzież).  
 

§ 9 
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej 
umowy, a w szczególności uiszczenie podatku od czynności cywilno-prawnych, jeśli będzie on 
wymagane przepisami prawa, ponosi Nabywca.  
 

§ 10 
1) W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  
2) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
3) Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.  
 

§ 11 
Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze przeznaczone są dla 
Sprzedającego i 1 egzemplarz dla Kupującego.  
 

 
Sprzedający:        Kupujący:  

 
 

…………………………………………                                         ………………………………………… 


