
 

          Ignatki, 16.04.2019 r. 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2019/04/04  

 

1. Zamawiający informuje, iż zapytanie ofertowe w przedmiocie rozbudowy stanowiska w 

laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej obejmuje również usługę wdrożenia, 

uruchomienia i kalibrację komory GTEM oraz instruktaż stanowiskowy osób wskazanych przez 

Zamawiającego. 

2. Istotne dla Stron postanowienia umowy, określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2. 

3. Pozostałe zapisy podane w zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.  

 

 

 

Załącznik nr 2. 

 

Umowa  

 

Zawarta……. . w Ignatkach, pomiędzy: 

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

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

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

Reprezentowanym przez…………………………………... 

zwanym dalej Sprzedawcą 

a 

PLUM sp. z o.o., ul. Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin, wpisana pod numerem KRS 0000153696 w Sądzie 

Rejonowym w Białymstoku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 2 355 

800,00 zł, REGON 050878784 i NIP 966-14-27-390 

Reprezentowanym przez …………………………. Członka Zarządu 

zwanym dalej Kupującym 

W dalszej części umowy zwane „Stroną” lub „Stronami” 

o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy sprzedaży są………………………., zwane dalej Urządzeniem. 

2. Sprzedawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i  

prawnych, nie jest przedmiotem toczących się postępowań sądowych lub administracyjnych oraz nie 

stanowi przedmiotu zabezpieczenia. 

3. Sprzedawca zobowiązuję się sprzedać, dostarczyć i zainstalować Urządzenie.  

4. Dokładny opis urządzenia i usług zawarto w Załączniku 1 oferty z dnia …”. 

5. Miejscem dostawy i instalacji Urządzenia jest siedziba Kupującego: ul. Wspólna 19, Ignatki, 16-001 

Kleosin. 



 

6. W ramach stosunku prawnego między Kupującym a Sprzedającym warunki umowy wraz z załączoną 

ofertą łącznie stanowią całość umowy pomiędzy Stronami. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności 

pomiędzy ofertą i niniejszymi warunkami umowy, postanowienia umowy są wiążące/mają 

pierwszeństwo. 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć urządzenie w terminie 8 tygodni od dnia podpisania 

przedmiotowej umowy. Sprzedający poinformuje Kupującego o dokładnej dacie i godzinie dostawy z 

jednodniowym wyprzedzeniem. Sprzedawca zobowiązuje się przekazać do użytkowania kompletne 

Urządzenie. 

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć: 

a. Certyfikat CE w języku angielskim i polski 

b. Deklarację zgodności WE dla Urządzenia w języku polskim, dla wszystkich dyrektyw 

mających zastosowanie do urządzenia 

c. Instrukcję operatorską w języku polskim lub angielskim 

d. Certyfikat odbycia instruktażu stanowiskowego 

e. Oznakowanie informacyjne i ostrzegawcze Urządzenia 

f. Oprogramowanie 

g. Kartę gwarancyjną 

3. Sprzedawca zobowiązuje się zainstalować i uruchomić Urządzenie oraz wykonać instruktaż 

stanowiskowy dla wskazanych przez Kupującego osób w dniach …. 

w siedzibie Kupującego, obejmujące zasady bezpiecznego użytkowania, obsługę i programowanie 

urządzenia, podstawowe czynności  konserwacyjne i rozwiązywanie podstawowych problemów. Czas 

trwania instruktażu stanowiskowego wynosi … godziny. 

4. Instalacja, uruchomienie, kompletność, sprawność urządzenia oraz dostarczenie Kupującemu 

dokumentów określonych w §2 ust. 2  zostanie potwierdzona na piśmie protokołem instalacji, 

sporządzonym i zaakceptowanym pisemnie przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron w terminie 

14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia instalacji.  

5. Kupujący jest uprawniony do odmowy podpisania protokołu instalacyjnego w razie niezgodności 

Urządzenia z umową, w szczególności niezgodności Urządzenia ze specyfikacją zawartą w Załączniku 

1, jego niekompletności lub niesprawności. Odmowa oraz jej uzasadnienie zostanie podana do 

wiadomości Sprzedającego w formie pisemnej lub e-mailowej. 

6. Niedotrzymanie przez Sprzedawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, powyżej określonych 

terminów: dostarczenia urządzenia, jego uruchomienia oraz podpisania protokołu instalacyjnego 

urządzenia, uprawnia Kupującego do obciążenia Sprzedawcy karą umowną w wysokości 0,5 % 

wartości ceny brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

§ 3 

CENA 

1. Cena netto urządzenia wynosi …. EUR/ PLN  netto (słownie:… ) i nie podlega dalszym negocjacjom.  

2. Koszt dostawy urządzenia i jego ubezpieczenia w transporcie ponosi Sprzedawca.  

3. Od wskazanej kwoty zostanie naliczony należny podatek VAT. 

 

                                                                          § 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI: 

1. Płatność Ceny określonej w §3 ust. zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

VAT w terminie 60 dni od dnia doręczenia Kupującemu Faktury VAT, przelewem bankowym na 

rachunek Sprzedawcy wskazany na Fakturze. 

 

 



 

§ 5 

GWARANCJA 

1. Jeżeli Sprzedawca nie jest producentem Urządzenia, to: 

1) zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Gwarancję Producenta na Urządzenie będące przedmiotem 

umowy na okres 36 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru technicznego bez uwag 

oraz zapewnić, w ramach wynagrodzenia umownego, autoryzowany serwis gwarancyjny Urządzenia, 

2) udziela jako Sprzedawca Gwarancji na Urządzenie będące przedmiotem umowy na okres ..... 

miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru technicznego bez uwag oraz zobowiązuje 

się świadczyć, w ramach wynagrodzenia umownego, serwis gwarancyjny oraz udzielać wsparcia 

technicznego.  

2. Jeżeli Sprzedawca jest jednocześnie Producentem Urządzenia to Sprzedawca udziela Gwarancji na 

Urządzenie będące przedmiotem umowy na okres ..... miesięcy od daty podpisania końcowego 

protokołu odbioru technicznego bez uwag oraz zobowiązuje się świadczyć, w ramach wynagrodzenia 

umownego, serwis gwarancyjny oraz udzielać wsparcia technicznego. 

3. Momentem rozpoczęcia biegu okresu gwarancyjnego jest podpisania przez Strony protokołu odbioru – 

bez uwag. 

4. W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązuje się każdorazowo usunąć zgłoszoną usterkę według 

następujących zasad: 

a. Sprzedawca zapewnia czas reakcji w sprawie zgłoszonej usterki w ciągu ….. godzin w dniach 

roboczych od jej zgłoszenia, w przypadku, gdy zgłoszenie nastąpiło do godziny 12:00, oraz w 

ciągu …… godzin w dniach roboczych w przypadku, gdy zgłoszenie nastąpiło po godzinie 

12:00. Za dni robocze nie uważa się: sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 

Poprzez reakcję na zgłoszenie strony rozumieją kontakt telefoniczny, podjęcie czynności 

usunięcia usterki zdalnie. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki zdalnie lub 

zdalnego zdiagnozowania problemu (określenie części wymagającej wymiany) - przybycie 

pracownika serwisu Sprzedającego do siedziby Kupującego. 

b. W ramach naprawy, Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia usterki w czasie ….. godzin od 

momentu podjęcia czynności serwisowych, w przypadku, gdy charakter awarii nie wymaga 

pozyskania części zamiennych od producenta urządzenia. 

c. W przypadku, gdy charakter awarii wymaga pozyskania części zamiennych od producenta 

urządzenia, Sprzedający bez zwłoki zamawia od Producenta urządzenia części zamienne i 

informuje Kupującego o dacie dostawy części zamiennych, wymiana części następuje bez 

zwłoki po dostarczeniu do siedziby zamawiającego przez Serwis Sprzedającego, nie później 

niż w terminie 2 dni roboczych od momentu dostawy części.  

5. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć usterkę w terminie nie dłuższym niż ……. dni kalendarzowych od 

dnia pisemnego zgłoszenia usterki przez Kupującego (pocztą e-mail lub pisemnie na adres siedziby 

Sprzedającego). 

6. Gwarancja ulega wydłużeniu o okres, w ciągu którego Kupujący nie mógł z powodu usterki używać 

Urządzenia zgodnie z przeznaczeniem. Każdorazowy okres wyłączenia urządzenia z użytku zostanie 

odnotowany w karcie gwarancyjnej.  

7. Strony nie ograniczają uprawień Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wynikających 

z przepisów art. 556-576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia te zostają natomiast rozszerzone w 

niniejszej umowie poprzez przyjęcie, że okres rękojmi za wady urządzenia zostaje zrównany z okresem 

gwarancji, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

§ 6 

POZOSTAŁE WARUNKI 

1. Jeżeli Kupujący zgłosi Sprzedającemu usterkę po upływie okresu Gwarancji to Strony niniejszym 

ustalają stawkę godzinową wizyty serwisu firmy …. dla Urządzenia na poziomie …  netto za godzinę w 

normalnych godzinach (08:00-16:00) czasu pracy serwisu. O ewentualnej zmianie stawki serwisu 

Kupujący musi być powiadomiony z co najmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniem. 

2. Przeniesienie jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią wymaga 



 

uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na miejsce 

siedziby Kupującego.  

5. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

6. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

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

SPRZEDAWCA 

 

 

 

 

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

KUPUJĄCY 

 

 

 

 

  


