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Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 23/2018/CBR 

 

Ogólne Warunki Umowy 

 

 

 

1. PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż Stacji roboczej wraz z wyposażeniem, dodatkowymi 

usługami określonymi w zapytaniu Kupującego z dnia 23.10.2018 r. i ofercie Sprzedającego (zwana 

dalej „Oferta”). 

 

2.  Sprzedający oświadcza, że parametry techniczne oraz wyposażenie przedmiotu umowy są zgodne 

ze złożoną Ofertą z dnia …………………...  

  

 

2. CENA UMOWY 

 

1.  Strony ustalają łączną cenę przedmiotu umowy na kwotę netto ……………………(słownie: 

………………………. PLN* / EUR*) + VAT w wysokości …. obliczony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

2.  Cena o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty za dostarczony towar w tym  koszty dostawy 

wg. incoterms 2010 DDP ChM Lewickie, wszystkie opłaty oraz należności celne i podatkowe. 

 

 

3. WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Płatność za dostarczony przedmiot umowy, w kwocie określonej w § 2 ust. 1, będzie dokonana 

w następujący sposób: 

100% wartości brutto umowy płatne po całkowitej realizacji umowy – po podpisaniu protokołu 

zdawczo – odbiorczego – płatność w terminie 30 dni od otrzymania faktury VAT na rachunek 

bankowy Sprzedającego numer:  

.................................................................................. 

 

2.  Za datę zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 

 

3. Cena jednostkowa netto nie podlega zmianie przez cały czas trwania umowy.  

 

4. Sprzedający jest uprawniony do wystawienia faktury VAT dopiero po obustronnym podpisaniu 

protokołu zdawczo – odbiorczego. 

 

 

4. DOSTAWA I ODBIÓR 

 

1. Sprzedający zobowiązuje się do całkowitej realizacji umowy w terminie …. dni od podpisania 

umowy. 
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2. Sprzedający dostarczy do Kupującego wraz z przedmiotem umowy dokumenty i certyfikaty wskazane 

w Zapytaniu Ofertowym: deklarację zgodności CE w języku polskim oraz inne dokumenty wymagane 

przez obowiązujące przepisy w tym licencję na dostarczone oprogramowanie. 

 

3. Sprzedający zobowiązuje się do całkowitej realizacji umowy w terminie nie dłuższym niż 10 dni  od 

fizycznej dostawy przedmiotu umowy, przy czym termin nie może być dłuższy niż wskazany w §4 ust. 

1. 

 

4. Za datę całkowitej realizacji umowy uznaje się dzień podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego 

bez zastrzeżeń po fizycznej dostawie, zamontowaniu i uruchomieniu przedmiotu umowy. 

 

5. W razie sporu co do poprawności pracy przedmiotu umowy podczas uruchomienia, Kupujący 

powinien opisać w protokole uruchomienia swoje zastrzeżenia, przez co rozumie się zgodę Stron            

na powołanie biegłego w celu dokonania oceny pracy przedmiotu. Koszty opinii biegłego ponosi Strona, 

której stanowisko zostanie zakwestionowane przez biegłego. W takim wypadku Kupujący nie ma 

obowiązku  zapłaty reszty ceny do czasu  rozstrzygnięcia  sporu  przez  biegłego. 

 

6. Kupujący nie jest zobowiązany do przyjęcia częściowej dostawy oraz dokonania za nią zapłaty 

w przypadku braku możliwości dostawy w całości. 

 

 

5. GWARANCJA 

 

1. Sprzedający gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy i odpowiada wymaganiom 

określonym w złożonej ofercie oraz w przepisach prawa, dotyczących instalowania i eksploatacji tego 

typu urządzeń oraz jest wolny od wad.  

 

2. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1  ….  miesięcy 

gwarancji producenta w miejscu użytkowania sprzętu. Gwarancja obejmuje każdą usterkę wynikającą z 

ukrytej wady przedmiotu umowy lub montażu przedmiotu umowy pod warunkiem jej eksploatacji 

zgodnie z przekazaną Kupującemu dokumentacją. 

3. Sprzedający zapewnia podjęcie reakcji od momentu zgłoszenia niesprawności/wystąpienia wady 

przedmiotu umowy w formie e-mail przez Kupującego maksymalnie w ciągu …. dni roboczych. Za 

podjęcie reakcji rozumiane jest podjęcie działań mających na celu ustalenie przyczyn usterki oraz 

potrzeby zastosowania części zamiennych, a ponadto w razie takiej możliwości jeżeli naprawa nie 

będzie wymagała zastosowania części zamiennych, udzielenia Kupującemu pomocy w samodzielnym 

usunięciu usterki. W przypadku braku możliwości samodzielnego usunięcia usterki przez Kupującego, 

Sprzedający zobowiązany jest do natychmiastowego przystąpienia do naprawy przedmiotu umowy. 

 

4. Czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni od dnia zgłoszenia wady, w przypadku konieczności 

importu części z zagranicy czas naprawy nie może przekroczyć 30 dni. 

 

5. Wszelkie uszkodzenia i wady przedmiotu umowy mogą być zgłaszane telefonicznie pod numer: 

……………….., poprzez e-mail na adres …………….  lub pisemnie na adres Sprzedającego wskazany 

w umowie. 
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6. W okresie gwarancji, wszystkie koszty związane z naprawą gwarancyjną, w tym w szczególności 

części, obsługa serwisu, przewóz przedmiotu umowy do i z serwisu pokrywa Sprzedający.  

 

7. W przypadku wymiany gwarancyjnej części lub istotnych napraw przedmiotu umowy gwarancja 

biegnie zgodnie z art. 581 §1 k.c. w innych przypadkach zgodnie z art. 581 § 2k.c. 

 

8. Sprzedający gwarantuje, że przedmiot umowy został wykonany w sposób zapewniający bezpieczną 

i higieniczną pracę, oraz spełnia wszystkie dotyczące tego typu urządzeń przepisy prawa polskiego oraz 

posiada certyfikat CE. 

 

 

6. KARY UMOWNE 

 

1. Strony ustalają, że w przypadku, zwłoki w realizacji przedmiotu umowy ponad termin określony 

w §4 lub zwłoki w wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych określonych w §5, Sprzedający zapłaci 

Kupującemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, maksymalnie 15% wartości przedmiotu umowy.  

 

2. W przypadku zwłoki w regulowaniu przez Kupującego płatności, w terminach określonych 

w § 3 ust.1, Sprzedającemu  przysługuje prawo  żądania  odsetek  ustawowych  w transakcjach 

handlowych od  kwoty  niezapłaconej wartości faktury.  

 

3. Sprzedający nie może przenosić na osoby  trzecie w żadnej formie (w tym także na podstawie 

pełnomocnictw, cesji, zabezpieczenia, umowy ubezpieczenia itp.) zobowiązań płatniczych Kupującego  

z  tytułu niniejszej umowy bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie, ani ustanawiać na nich 

zastawów. Wszelkie tego typu czynności dokonane przez Sprzedającego nie obowiązują Kupującego.  

 

4. W przypadku zwłoki Sprzedającego ponad 30 dni od wyznaczonego terminu całkowitej realizacji 

umowy (§4 ust. 1), Kupujący może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy 

Sprzedającego z zachowaniem prawa do naliczania kar umownych zgodnie z ust. 9.  

 

5. W przypadku zwłoki Sprzedającego ponad 30 dni od wyznaczonego terminu naprawy gwarancyjnej 

Kupujący może naprawić powstałą szkodę u osoby trzeciej na koszt Sprzedającego - Sprzedający nie 

może kwestionować kosztów naprawy u podmiotu trzeciego. 

 

6. Niezależnie od naliczania kar umownych Kupujący może dochodzić odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

 

7. W przypadku powstania zwłoki z winy Kupującego, termin realizacji umowy ulega 

proporcjonalnemu wydłużeniu o czas zwłoki.  

 

8. Zwłoka powstała na skutek siły wyższej nie jest uwzględniania przy naliczaniu kar określonych 

w §6. 

 

9. W przypadku rażącego naruszenia umowy przez Sprzedającego Kupujący może odstąpić od umowy 

z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 15% wartości umowy. Niezależnie od powyższego 
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odstąpienie od umowy skutkuje koniecznością zwrotu przez Sprzedającego zapłaconych przez 

Kupującego kwot. 

 

10.  W przypadku wypowiedzenia umowy przez Sprzedającego nie z winy rażącego naruszenia umowy 

przez Kupującego, Sprzedający zapłaci karę umowną w wysokości 15% wartości umowy oraz 

zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych od Kupującego kwot. 

 

 

7. SIŁA WYŻSZA 

 

1.Jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nagłe, poza kontrolą zarówno Kupującego, jak 

i Sprzedającego, gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie tego zdarzenia i jego 

skutków, które wpłynęły na zdolność strony do wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było 

uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków.  

 

2. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zaistnieniu siły wyższej i dokonania 

stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia, 

o którym mowa należy dokonać w formie pisemnej, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. 

Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej. 

 

3. Nie można powoływać się na siłę wyższą w przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu 

jak i o ustaniu okoliczności siły wyższej, jak również nie przedstawienia dowodów, o których mowa 

w ust. 2. 

 

 

8. DANE KONTAKTOWE 

 

Strony ustanawiają następujące osoby kontaktowe: 

Kupujący: ……………………………. tel.: ………………………. fax: ……………………, e-mail: 

……………………………… 

 

Sprzedający: …………………… tel.: ………………………. fax: ……………………, e-mail: 

……………………………… 

 

SERWIS:. …………………… tel.: ………………………. fax: ……………………, e-mail: 

………………………………, adres …………………………….. 

 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązujące 

w Polsce, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.  

 

2. W przypadku powstania konfliktu w trakcie realizacji umowy Strony będą dążyć w pierwszej 

kolejności do polubownego rozwiązani sporów wynikłych podczas realizacji niniejszej umowy. 
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3. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku lub na podstawie niniejszej umowy i nie 

rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane wyłącznie przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Kupującego na podstawie prawa polskiego. 

 

4. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych 

otrzymanych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią: zapytanie Kupującego wraz z załącznikami, oferta 

Sprzedającego wraz z załącznikami. 

6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.   

 

7. Umowa została sporządzona w języku polskim.  

 

8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla Kupującego  

i Sprzedającego.  
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Zał. nr 1 do UMOWY nr ……. z dnia …………. 

  

 

Lewickie, __/__/2018r. 

  

 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY 

  

  

Kupujący:  ChM sp. z o.o. z siedzibą w Lewickich 3B, 16-061 Juchnowiec Kościelny, 

KRS 0000187570, NIP: 966-11-76-019 

 

Sprzedający: …………………………………………...  

z siedzibą w …………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

Kupujący potwierdza przyjęcie w dniu __/__/2018 r. od Sprzedającego następujących elementów 

przedmiotu umowy tj.:  

  

 

L.P.  NAZWA   TYP   NR FABRYCZNY   ILOŚĆ SZT.  

 

1.      

  

2.      

 

3.  

 

4.     

  

  

Kupujący potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonym przedmiotem umowy:  

 deklarację zgodności CE,  

  w języku polskim 

- inne 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

SPRZEDAJĄCY:                   KUPUJĄCY: 

 


