Załącznik nr 4

UMOWA nr ……
Zawarta w dniu ……. pomiędzy:
[Nazwa firmy] z siedzibą [adres] wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [adres i nazwa], pod nr KRS [numer],
według stanu na dzień [data] r., o kapitale zakładowym w wysokości [kwota] PLN, NIP
[numer], REGON 142043580 [numer]
Reprezentowaną przez
[Imię i Nazwisko – Stanowisko]
zwaną w dalszej części Umowy „Dostawcą”
a
Gór-Stal sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach przy ul. Przemysłowa 11, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000166841, Kapitał Zakładowy: 5 000 000,00 zł, NIP 738-19-45-154,
REGON 852712117
reprezentowaną przez:
Adama Górskiego – Prezesa Zarządu
Franciszka Klubę – Wiceprezesa Zarządu
Jarosława Wilka – Członka Zarządu
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”

O następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków Stron
związanych z: (i) wykonaniem przez Dostawcę dla Zamawiającego Sprzętu, (ii)
dostarczeniem Sprzętu do Zakładu, (iii) dokonaniem montażu Sprzętu w Zakładzie, (iv)
dokonaniem uruchomienia Sprzętu i weryfikacji prawidłowości jego działania oraz (v)
przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji Sprzętu.
:
2. „Sprzęt” oznacza urządzenie pod nazwą [………….]. Sprzedaż Sprzętu nastąpi zgodnie z
ofertą z dnia [……………] dostarczoną w dniu [……………]do zapytania ofertowego nr
[……………], stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy (dalej: "Oferta").
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2. Dostawca zobowiązuje się w ramach niniejszej Umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym
mowa w § 3, do:
a) dostarczyć i zainstalować Sprzęt w zakładzie Zamawiającego w Gorlicach przy ul.
Przemysłowej 11 („Zakład”);
b) uruchomić dostarczony sprzęt,
c) dostarczyć instrukcje obsługi sprzętu w języku polskim,
d) przeprowadzić szkolenie z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu).
4. Dostawca jest zobowiązany do wykonania spoczywających na nim z mocy Umowy
zobowiązań:
a) z zachowaniem najwyższej staranności;
b) z uwzględnieniem zamierzonego celu wykorzystania Sprzętu przez Zamawiającego;
c) z uwzględnieniem wskazówek i potrzeb Zamawiającego oraz w sposób umożliwiający w
najwyższym stopniu zrealizowanie zamierzonego przez Zamawiającego celu
wykorzystania Sprzętu.

§2
OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA STRON
1. Dostawca niniejszym oświadcza i zapewnia, że:
a) zajmuje się zawodowo i profesjonalnie prowadzeniem działalności gospodarczej
obejmującej swym zakresem m.in. produkcję stanowisk badawczych dla podmiotów z
sektora przemysłowego i produkcyjnego, dokonywanie ich montażu i uruchomienia
oraz szkolenie pracowników użytkowników takich urządzeń w zakresie ich eksploatacji
i konserwacji;
b) zapoznała się z lokalizacją Zakładu, jego stanem technicznym, parametrami
technicznymi, użytkowymi i funkcjonalnymi oraz innymi wiadomościami i
informacjami istotnymi z punktu widzenia prawidłowego wykonania Sprzętu oraz jego
prawidłowego montażu w Zakładzie, które uznaje za w pełni umożliwiające wykonanie
Sprzętu oraz dokonanie jego montażu w sposób należyty oraz zgodnie z zamysłem i
zapotrzebowaniami Zamawiającego;
c) przed zawarciem Umowy, dokonał dokładnej weryfikacji stanu faktycznego,
dokumentacji i specyfikacji w celu ustalenia, czy są one wystarczająco kompletne,
skoordynowane, wykonalne i w inny sposób adekwatne dla uwzględnienia wszelkich
robót, robocizny i materiałów wymaganych dla ukończenia zakresu prac
spoczywającego na nim z mocy Umowy;
d) znane są mu zapotrzebowania oraz zamysł Zamawiającego co do zamierzonych cech
oraz sposobu wykorzystania Sprzętu, które uznaje za w pełni możliwe do zrealizowania
w ramach wykonania spoczywających na nim z mocy Umowy zobowiązań;
e) posiada wszelkie uprawnienia, zezwolenia, zgody itp. wynikające z przepisów prawa,
niezbędne do wykonania Sprzętu oraz jego montażu i uruchomienia;
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f) posiada doświadczenie praktyczne, przygotowanie merytoryczne, wiedzę i
umiejętności, niezbędne do wykonania na rzecz Zamawiającego spoczywających na
Dostawcy z mocy Umowy zobowiązań na należytym poziomie oraz w sposób zgodny
z celem i zamierzonym przez Zamawiającego sposobem wykorzystania Sprzętu;
g) zapoznała się z dotyczącą Zakładu dokumentacją, w tym w szczególności dokumentacją
budowlaną, które uznaje za umożliwiające wykonanie Sprzętu oraz jego montażu
zgodnie z celem i zamierzonym przez Zamawiającego sposobem wykorzystania
Sprzętu;
h) przeniesienie na Zamawiającego praw do Sprzętu zgodnie z Umową nie będzie w żadne
sposób ograniczone, ani wyłączone, jak również nie będzie naruszać jakichkolwiek
praw lub prawnie chronionych interesów jakichkolwiek osób trzecich;
i) przysługują mu wszelkie prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz inne
prawa własności intelektualnej do wszelkich wykorzystanych w ramach Sprzętu
elementów, w tym do wszelkich zastosowanych w ramach Sprzętu rozwiązań
technicznych, technologicznych, użytkowych, estetycznych itp.;
j) na dzień zawarcia Umowy nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie
upadłościowe, układowe, restrukturyzacyjne ani żadne inne postępowanie związane z
niewypłacalnością Dostawcy, ani też nie istnieją wymienione w przepisach prawa
właściwego dla Dostawcy okoliczności uzasadniające złożenie wniosku o ogłoszenie
upadłości lub wszczęcie podobnej procedury dotyczącej Dostawcy;
k) na dzień zawarcia Umowy nie została wszczęta procedura likwidacji Dostawcy, jak też
nie zachodzą okoliczności uzasadniające dokonanie likwidacji Dostawcy;
l) według jego najlepszej wiedzy aktualnie nie jest prowadzone żadne postępowanie
sądowe, arbitrażowe lub administracyjne, które mogłoby mieć negatywny wpływ na
sytuację finansową Dostawcy lub jego zdolność do wykonania spoczywających na nim
wobec Zamawiającego zobowiązań wynikających z Umowy;
m) zawarcie Umowy oraz jej wykonanie, w szczególności zaś przeniesienie na
Zamawiającego własności Sprzętu lub jego poszczególnych elementów, nie będzie
naruszać jakichkolwiek praw, czy też prawnie chronionych interesów jakichkolwiek
podmiotów, w tym w szczególności wierzycieli Dostawcy;
n) na zawarcie Umowy nie jest konieczne uzyskanie jakichkolwiek zgód, zezwoleń,
pozwoleń, uchwał itp. jakichkolwiek organów Dostawcy, czy też jakichkolwiek
podmiotów trzecich lub organów administracji publicznej;
o) przy zawarciu Umowy reprezentowany jest w sposób umożliwiający jej ważne i
skuteczne zawarcie.
2. Zamawiający oświadcza, że:
a) posiada środki finansowe niezbędne do wykonania spoczywających na nim z mocy
Umowy zobowiązań wobec Dostawcy w sposób należyty;
b) uzyskał wszelkie zgody wewnątrzkorporacyjne potrzebne do zawarcia Umowy;
c) na dzień zawarcia Umowy nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie
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upadłościowe, ani też nie istnieją wymienione w przepisach prawa upadłościowe
okoliczności uzasadniające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Zamawiającego;
d) na dzień zawarcia Umowy nie została wszczęta procedura likwidacji Zamawiającego,
jak też nie zachodzą okoliczności uzasadniające dokonanie likwidacji Zamawiającego;
e) według jego najlepszej wiedzy aktualnie nie jest prowadzone żadne postępowanie
sądowe, arbitrażowe lub administracyjne, które mogłoby mieć negatywny wpływ na
sytuację finansową Zamawiającego w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie
zobowiązań spoczywających na nim z mocy Umowy wobec Dostawcy;
f) przy zawarciu Umowy reprezentowany jest w sposób umożliwiający jej ważne i
skuteczne zawarcie.
3. Celem uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie wyjaśniają, że oświadczenia złożone przez
nie w ust. 1-2 traktować należy jako oświadczenia gwarancyjne w zakresie zgodności
opisanego w nich stanu ze stanem rzeczywistym.
4. Zawierając i wykonując Umowę Strony bazują na prawdziwości, rzetelności i kompletności
oświadczeń złożonych przez siebie w ust. 1-2.
§3
ZOBOWIĄZANIA DOSTAWCY
1. W ramach realizacji przedmiotu Umowy, Dostawca zobowiązuje się do:
a) przeniesienia na Zamawiającego własności Sprzętu, przez co rozumie się przeniesienie
na własność Zamawiającego własności wszystkich z wchodzących w skład Sprzętu
elementów, urządzeń itp.;
b) dostarczenia Sprzętu do Zakładu;
c) wykonania montażu Sprzętu w Zakładzie, w tym zainstalowania całości niezbędnego
do jego prawidłowego działania oprogramowania, osprzętu itp.;
d) wykonania konfiguracji Sprzętu w Zakładzie, w tym również dokonania konfiguracji
całości zainstalowanego w jego ramach oprogramowania, w taki sposób by umożliwić
jego pełne i prawidłowe działanie;
e) wykonania sprawdzenia Sprzętu oraz jego zdolności do rozpoczęcia pracy, a następnie
dokonania uruchomienia Sprzętu w Zakładzie;
f) weryfikacji prawidłowości działania Sprzętu;
g) przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji
Sprzętu;
h) udzielenia rękojmi i gwarancji na Sprzęt.
2. Strony zgodnie postanawiają, że w sytuacji, w której w ramach wykonywania Sprzętu albo
po jego wykonaniu, w szczególności zaś po dokonaniu jego montażu i uruchomienia w
Zakładzie okazałoby się, że do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sprzętu
konieczne albo chociażby celowe jest wprowadzenie do nich jakichkolwiek modyfikacji, w
tym: uzupełnienie ich o dodatkowe elementy albo urządzenia, Dostawca zobowiązany
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4.
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7.

będzie do wykonania takich modyfikacji lub uzupełnień na własny koszt, bez prawa do
dodatkowego, tj. przekraczającego to wskazane w § 4 ust. 1, wynagrodzenia.
Dostawca zobowiązuje się, że Sprzęt, w tym każdy z wchodzących w jego skład elementów:
a) będzie fabrycznie nowe, pełnowartościowe oraz nie noszące znamion jakiegokolwiek
używania, w szczególności zaś nierefabrykowane, nieregenerowane oraz
nienaprawiane;
b) będzie spełniało wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii
określone w obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawie;
c) nie będzie wykazywało jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych, jak również nie będą
posiadało jakichkolwiek innych cech ograniczających możliwość jego prawidłowego
użytkowania;
d) będzie na chwilę dokonania jego uruchomienia dopuszczone do obrotu gospodarczego
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
e) będzie posiadało wszelkie niezbędne certyfikaty, zezwolenia, pozwolenia, zgody itp.
dopuszczające do stosowania go w Unii Europejskiej;
f) będzie posiadało wszelkie niezbędne certyfikaty, zezwolenia, pozwolenia, zgody itp.,
umożliwiające jego wykorzystanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności
ze względu na zachowanie zasad dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i
higieny pracy (BHP), ochrony przeciwpożarowej, dopuszczalnych norm natężenia
hałasu, promieniowania, wibracji itp.
Sprzęt, w tym wszelkie z wchodzących w jego skład podzespołów, czy urządzeń, zostanie
dostarczone do Zakładu wraz z wszelkimi niezbędnymi do ich funkcjonowania elementami
(okablowaniem, przełącznikami itp.) oraz dokumentami (instrukcjami, zezwoleniami,
pozwoleniami, zgodami itp.).
Dostawca oświadcza, że Sprzęt oraz wszelkie z wchodzących w jego skład elementów,
wolne będą w chwili ich wydania Zamawiającemu od wad fizycznych i prawnych, spełniać
będą wszelkie normy w zakresie jakości i bezpieczeństwa wymagane przez przepisy prawa
oraz będą zgodne z cechami opisanymi w Umowie.
Dostawca oświadcza i zobowiązuje się, że Sprzęt oraz wszelkie z wchodzących w jego skład
elementów w chwili ich wydania Zamawiającemu nie będą obciążone jakimikolwiek
prawami obligacyjnymi lub rzeczowymi na rzecz jakichkolwiek osób trzecich (prywatnych
albo publicznych), nie będzie toczyć się wobec nich żadne postępowanie egzekucyjne,
sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie będą one przedmiotem
jakiegokolwiek zabezpieczenia. Dostawca oświadcza także, że brak jest jakichkolwiek
innych okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z Umowy.
Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz ze Sprzętem kompletnej instrukcji obsługi
lub podręczników użytkownika w języku polskim, w formie pisemnej i na nośniku
elektronicznym (CD/DVD/pendrive), umożliwiającej samodzielną obsługę Sprzętu przez
pracowników Zamawiającego.
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9.

W ramach zobowiązania, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. „g” Dostawca zapewni
przeszkolenie wskazanej przez Zamawiającego, nie większej jednak niż 5 osób, liczby
pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi oraz konserwacji Sprzętu. Plan szkolenia
oraz sposób jego przeprowadzenia zostaną opracowane przez Dostawcę w taki sposób, aby
osoby uczestniczące w szkoleniach były po odbyciu szkolenia zdolne do samodzielnego
wykonywania obowiązków objętych przedmiotem szkolenia. Dostawca przedstawi
Zamawiającemu plan szkolenia oraz uwzględni jego ewentualne uwagi w tym zakresie.
Zrealizowanie szkoleń zostanie potwierdzone przez Strony w Protokole końcowym, w
ramach procedury odbioru opisanej w § 7 Umowy.
Dostawca, na własny koszt i ryzyko, zobowiązany jest do zapewnienia udziału w procedurze
dostarczenia, montażu, konfiguracji, sprawdzenia, uruchomienia i odbioru Sprzętu
odpowiedniej liczby swoich pracowników, posiadających wszelkie niezbędne uprawnienia
formalne, doświadczenie praktyczne oraz wiedzę merytoryczną, konieczne do należytego
(w tym: terminowego) wykonania Umowy. Dostawcę obciążają wszelkie związane z tym
koszty, w tym koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia, wynagrodzenia, ubezpieczenia
itp. wymienionych osób.
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§4
CENA
1. Zamawiający zapłaci Dostawcy kwotę: [……………] PLN (Słownie[……………]) netto
tytułem wynagrodzenia za prawidłowe i pełne wykonanie wszelkich z obowiązków
określonych Umową.
2. Kwota wskazana w punkcie 1 nie zawiera podatku VAT (stawka podatku VAT 23%), który
zostanie doliczony na fakturze zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia
faktury.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 skalkulowane zostało przez Dostawcę z uwzględnieniem
wszelkich istotnych czynników, w szczególności zaś uwzględnia ono między innymi
wszystkie koszty związane z wykonaniem Umowy, łącznie z wykonaniem, dostawą,
montażem, konfiguracją, sprawdzeniem i uruchomieniem Sprzętu, koszty przeszkolenia
pracowników Kupującego w zakresie eksploatacji i konserwacji Sprzętu, koszty wykonywania
przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego zobowiązań w ramach gwarancji i rękojmi oraz
koszty świadczenia usług serwisowych. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera również
słuszny zysk Dostawcy.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest ceną ryczałtową, w związku z czym
Dostawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia o podwyższenie
kwoty wynagrodzenia lub dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania prac, które nie
zostały wprost wskazane w Umowie, jednakże okażą się konieczne lub chociażby celowe
dla właściwego wykonania zobowiązań Dostawcy, w sposób zgodny z Umową.
5. Dostawca oświadcza, że w cenie uwzględniono w szczególności:
a) wartość sprzętu,
b) koszt transportu, opłat celnych o ile dotyczą i ubezpieczenia do Zakładu;
c) ………..miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania Protokołu odbioru.
d) szkolenie z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu w wymiarze 1 dzień na 1 aparat
§5
WARUNKI PŁATNOŚCI
Zamawiający zapłaci Dostawcy kwotę opisaną w § 2 ust. 1 Umowy na podstawie prawidłowo
wystawionej przez Dostawce faktury VAT, w terminie 15 dni od daty podpisania przez Strony
bez zastrzeżeń Protokołu bez zastrzeżeń.
§6
TERMIN I WARUNKI DOSTAWY
1.

Miejsce dostawy: Zakład Gór-Stal w Gorlicach
2. Dostawa nastąpi w terminie do [……………] dni od daty podpisania Umowy.
3. Dostawa zostanie potwierdzona pisemnym protokołem dostawy podpisanym przez
Strony.
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§7
INSTALACJA
1. Instalacja Sprzętu będzie wykonywana w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Instalacja Sprzętu będzie wykonywana przez pracownika serwisu Dostawcy.
3. Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia instalacji nie później niż 14 dni od daty
dostarczenia Sprzętu do Zamawiającego.
4. Po wykonaniu przez Dostawcę wszystkich świadczeń wskazanych w § 3 ust. 1 lit. „a”-„g”
Umowy, Dostawca – w formie pisemne, na co najmniej 10 (dziesięć) dni przed planowanym
dniem rozpoczęcia odbioru – zgłosi Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia
procedury odbioru Sprzętu. Zgłoszenie przez Dostawcę wniosku o dokonanie odbioru
Sprzętu oznacza złożenie przezeń oświadczenia, iż Sprzęt w stanie w jakim będzie się ono
znajdować w dniu rozpoczęcia procedury jego odbioru jest w pełni prawidłowe, kompletne
i zgodne z wymogami wynikającymi z Umowy.
5. Przeprowadzenie odbioru Sprzętu zostanie potwierdzone końcowym protokołem odbioru
podpisanym przez przedstawicieli Stron („Protokół”). Protokół będzie zawierał wzmianki
o wadach lub usterkach Sprzętu lub jego poszczególnych elementów, błędach w ich montażu
lub konfiguracji lub innych niezgodnościach pomiędzy sposobem wykonania przez
Dostawcę prac wskazanych w § 3 ust. 1 lit. „a” – „g” Umowy, a Umową. Strony zgodnie
postanawiają, że brak wskazania w Protokole wad, usterek, błędów lub nieprawidłowości w
wykonaniu przez Dostawcę spoczywających na nim zobowiązań nie wyłącza ani w żadnej
mierze nie ogranicza możliwości wskazania ich przez Zamawiającego w późniejszym
terminie, czy też powoływania się na nie lub ich konsekwencje przez Zamawiającego w
późniejszym terminie.
6. Dostawca w terminie określonym w Protokole, lecz nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od dnia
podpisania Protokołu, usunie wszelkie wady, usterki, błędy i niezgodności wskazane w
Protokole na własny koszt, po czym zgłosi Zamawiającemu gotowość do powtórnego
odbioru. W przypadku, jeżeli w trakcie ponownego odbioru Zamawiający wskaże wady, lub
usterki Sprzętu lub jego poszczególnych elementów, błędy w ich montażu lub konfiguracji
lub inne niezgodnościach pomiędzy sposobem wykonania przez Dostawcę prac wskazanych
w § 3 ust. 1 lit. „a” – „g” Umowy, a Umową, Dostawca będzie zobowiązany do ich usunięcia
w terminie określonym w Protokole.
7. Kolejne iteracje procedury odbioru będą realizowane zgodnie z postanowieniami ust. 6.
8. Terminem zakończenia realizacji świadczeń wskazanych w § 3 ust. 1 lit. „a” – „g” Umowy
będzie data podpisania przez Strony Protokołu nie zawierającego żadnych wzmianek o
wadach, usterkach, błędach lub niezgodnościach.
9. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony oświadczają, że fakt, iż Strony podpisały
Protokół bez żadnych zastrzeżeń nie oznacza, że Zamawiający wiedział o jakichkolwiek
wadach, usterkach, niezgodnościach, nieprawidłowościach itp. Sprzętu lub jego elementów,
które nie zostały wskazane w Protokole.
10.
W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony postanawiają, że wydanie
Sprzętu oraz jego poszczególnych elementów, przejście na Zamawiającego ryzyka ich utraty
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lub uszkodzenia oraz przejście na Zamawiającego ich własności, nastąpi z chwilą podpisania
przez Strony Protokołu nie zawierającego żadnych wzmianek o wadach, usterkach, błędach
lub niezgodnościach.
11.
Nieuzasadniona odmowa podpisania protokołu przez Dostawcę, upoważnia
Zamawiającego do jego jednostronnego podpisania.

§6
GWARANCJA I SERWIS
1. Dostawca udziela Zamawiającemu [……………] miesięcznej gwarancji dla Sprzętu oraz
jego poszczególnych części liczonej od dnia podpisania nie zawierającego uwag ani
zastrzeżeń Zamawiającego Protokołu.
2. Dostawca zapewnia, że Sprzęt jest dobrej jakości i nie posiadają widocznych wad fizycznych
i wad prawnych.
3. W razie stwierdzenia braków lub wad Zamawiający zgłosi reklamację do Dostawcy w
sposób określony w ust . 5 poniżej.
4. Gwarancyjne usługi serwisowe są wykonywane w miejscu użytkowania Sprzętu.
5. Czas diagnostyki uszkodzenia w okresie gwarancji wynosi do 5 dni roboczych od daty
zgłoszenia. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w formie e-mail na adres:
[……………]
6. W terminie 3 dni od otrzymania ww. zgłoszenia reklamacji Dostawca ustosunkuje się do
zgłoszonych wad. W przypadku braku odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zd. 1
powyżej reklamację uważa się za uwzględnioną. Dostawca dokona: (i) naprawy elementu
objętego zgłoszeniem reklamacyjnym, a po 3 bezskutecznych naprawach dokona wymiany
elementu objętego zgłoszeniem reklamacyjnym na nowy.
7. W okresie gwarancji Dostawca gwarantuje maksymalny czas usunięcia awarii – 21 dni
roboczych od daty zgłoszenia. W przypadku nie dotrzymania terminu Dostawca
zobowiązuje się do dostarczenia aparatu zastępczego lub pokrycia kosztów związanych z
przestojem urządzenia Zamawiającemu.
8. Dostawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny oraz odpłatny serwis pogwarancyjny.
Adres i kontakt do serwisu:
[……………]
9. Dostawca deklaruje dostępność serwisu oraz części zamiennych przez okres 10 lat od daty
zakupu sprzętu przez Zamawiającego.
10.
Zamawiający zobowiązuje się dotrzymać podstawowych warunków eksploatacji
określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez
Dostawcę.
§7
POUFNOŚĆ
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1. Strony niniejszej umowy postanawiają zachować w tajemnicy wszelkie informacje związane
z zawarciem i treścią niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ujawnienia informacji nakazanych
przepisami prawa, a także dostępnych publicznie.
§8
OSOBY DO KONTAKTU
1. Strony wyznaczają następujące osoby w związku z realizacją niniejszej umowy:
• Ze strony Dostawcy: [……………]
• Ze strony Zamawiającego: [……………]
2. Wszelka korespondencja między Stronami powinna odbywać się drogą pisemną lub mailową
na adresy wskazane wyżej.
3. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony ustalają, iż ww. osoby nie są uprawnione do
dokonywania zmian w Umowie.
§9
KARY UMOWNE
1.

Za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w wysokości stanowiącej
równowartość [……………]% całości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1
umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wykonania niniejszej umowy,
o którym mowa w § 4 umowy,
b.
za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po
stronie Dostawcy w wysokości stanowiącej równowartość [……………]% całości
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
2. Naliczone Dostawcy kary umowne, o których mowa w ust. 1 lit. a), mogą być potrącane z
przysługującego Dostawcy wynagrodzenia, zaś kary umowne, o których mowa w ust. 1 lit.
b), płatne będą przez Dostawcę w terminie 14 dni od daty ich naliczenia i pisemnego
poinformowania Dostawcy o tym fakcie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kwot przewyższających wysokość kar
umownych na zasadach ogólnych
§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Stosunki prawne wynikłe z Umowy podlegają prawu polskiemu, a w szczególności
przepisom Kodeksu Cywilnego.
2. Strony dołożą wszelkich starań, aby spory, powstałe w związku z niniejszą Umową zostały
rozwiązane na drodze polubownej. Jeżeli osiągnięcie porozumienia tą drogą będzie
niemożliwe spory powstające między stronami w związku z tą Umową będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej
(aneksu) pod rygorem nieważności.
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4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
5. Żadna ze stron nie może przekazać praw ani zobowiązań wynikających z niniejszej
Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.
6. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralna część.
Załączniki:
[……………]

…………………………………….
ZAMAWIAJĄCY

…………………………
DOSTAWCA
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