
Istotne postanowienia umowy:

1. Termin wykonania przedmiotu umowy:  nie później niż do dnia 23.12.2013r.
2. Dostawca zobowiązuje się do dostawy towaru fabrycznie nowego, nieużywanego, bez wad 

(fizycznych i prawnych) i bez uszkodzeń, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Dostawca zobowiązuje się do doręczenia do Zamawiającego w terminie 2 dni od podpisania 

umowy  cen  jednostkowych  brutto  oferowanego  wyposażenia  /  towaru,  pod  rygorem 
odstąpienia od umowy. 

4. Dostawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  przedmiot  zamówienia  własnym  transportem  i  na 
własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

5. Dostawca zobowiązuje  się  do wniesienia  i  rozładunku  wyposażenia  /  towaru  zgodnego z 
opisem przedmiotu zamówienia.

6. Dostawca zobowiązuje się do wywozu opakowań (kartony, folie, pianki, itp.) pozostałych po 
rozładunku wyposażenia / towarów objętych zamówieniem, na własny koszt.

7. Dostawca  zobowiązany  jest  zgłosić  na  piśmie  gotowość  dostawy,  na  co  najmniej  2  dni 
robocze przed przewidywanym terminem dostawy.

8. Warunkiem odbioru jest dostarczenie wymaganych zezwoleń, certyfikatów i atestów.
9. Odbiór wyposażenia / towaru objętego zamówieniem nastąpi u Zamawiającego, po wykonaniu 

dostawy i po sporządzeniu i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
10. Podpisany protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia faktury.
11. Poszczególne wyroby / towary objęte przedmiotem zamówienia, stanowią odrębną pozycję na 

fakturze. 
12. Przy odbiorze przedmiotu zamówienia Zamawiający jest zobowiązany dokonać sprawdzenia 

ilości i jakości przedmiotu zamówienia.
13. Niezgodność  wykonanego  przedmiotu  zamówienia  ilościową  lub  jakościową  Zamawiający 

zobowiązany  jest  reklamować  Dostawcy  na  piśmie  w  terminie  dokonywanego  odbioru 
przedmiotu zamówienia. 

14. W przypadku reklamacji, określonej powyżej Dostawca obowiązany jest usunąć wady bądź 
uzupełnić przedmiot umowy, w terminie 3 dni roboczych tj. z wyłączaniem sobót, niedziel i 
świąt od dnia złożenia reklamacji (liczy się data wysłania faxu lub data otrzymania przesyłki  
listowej).

15. Czynności, o których mowa powyżej Dostawca będzie wykonywał w ramach wynagrodzenia, 
określonego w umowie.

16. Za zrealizowanie przedmiotu umowy Dostawca otrzyma wynagrodzenie, które obejmuje koszt 
dostawy,  wniesienia,  rozładunku  wyposażenia  /  towarów  w  wyznaczonych  przez 
Zamawiającego pomieszczeniach.

17. Należność wynikająca z umowy płatna będzie po zrealizowaniu przedmiotu umowy.
18. Rozliczenie  przedmiotu  umowy  nastąpi  na  podstawie  faktury,  przy  czym  podstawą  do 

wystawienia faktury jest protokół zdawczo-odbiorczy.
19. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

-  opóźnienie  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  –  w  wysokości  1  %  wartości  przedmiotu 
zamówienia, określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia,
-  opóźnienie  w  dostarczeniu  prawidłowego  przedmiotu  umowy  skutkiem  wniesionej 
reklamacji,  o  której  mowa powyżej  –  w wysokości  1  % wartości  przedmiotu  zamówienia, 
określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia, 
- opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i  
rękojmi - w wysokości 1 % wartości przedmiotu zamówienia, określonego w umowie, za każdy 
dzień opóźnienia.

20. Dostawca udziela  Zamawiającemu 12 m-cy gwarancji  jakości,  w rozumieniu  art.  577 k.c., 
chyba  że  gwarancja  producencka  jest  dłuższa,  to  obowiązuje  gwarancja  udzielana  przez 
producenta.  Okres  rękojmi  przedłuża  się  na  okres  trwania  gwarancji.  Okres  gwarancji 
rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
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