Załącznik nr 3

UMOWA nr ………………….. z dnia ……………………….
SPRZEDAJĄCY:
ADRES:
NIP:
REGON:
KRS:

KUPUJĄCY:
ADRES:
NIP:
REGON:

Strony oświadczają, że osoby je reprezentujące, zgodnie z załączonymi odpisami, są uprawnione, do
zaciągania zobowiązań, określonych niniejszą umową i składania wszelkich oświadczeń w zakresie
wykonywania jej postanowień.
1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa niżej określony przedmiot umowy zgodnie z
warunkami zawartymi w niniejszej umowie
Przedmiot sprzedaży
Marka
Typ
Oferta nr
Cena maszyny netto
Cena maszyny brutto
VAT wg obowiązujących
stawek
Termin dostawy
Warunki dostawy
2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia i przeniesienia prawa własności do urządzenia, o
którym mowa w pkt. 1 niniejszej umowy, jego montażu i uruchomienia. Potwierdzeniem wykonania
przez Sprzedawcę umowy będzie podpisanie przez strony protokołu uruchomienia urządzenia.
3. Sprzedawca udziela Kupującemu ………..………. miesięcznej gwarancji, licząc od dnia
podpisania protokołu uruchomienia (przy czym nie później niż od 30-go dnia od dnia dostawy
maszyny), na warunkach określonych szczegółowo w pkt.17.
4. Montaż i uruchomienie rozpocznie się w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez
Kupującego gotowości do uruchomienia maszyny tzn. zapewnienia odpowiednich przyłączeń
elektrycznych, sprężonego powietrza i odciągu trocin. Potwierdzeniem przygotowania urządzenia
do uruchomienia, jest podpisanie przez Strony Oświadczenia Gotowości do Instalacji. Kupujący
zobowiązany jest do zgłoszenia gotowości do uruchomienia, najpóźniej w terminie 14 dni od daty
dostawy urządzenia, pod rygorem skrócenia okresu gwarancji, liczony od daty dostawy do daty
zgłoszenia gotowości do uruchomienia.
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5. Po zakończeniu instalacji i uruchomieniu sprzętu i oprzyrządowania będącego przedmiotem umowy
zostanie przeprowadzona praca próbna Przedmiotu umowy, przy której zostaną przeszkoleni
pracownicy Kupującego. Po wykonaniu wszystkich obowiązków wynikających z umowy,
sprawdzeniu stanu technicznego i przeprowadzeniu pracy próbnej Przedmiot umowy zostanie
przekazany Kupującemu. Przekazanie Przedmiotu umowy zostanie potwierdzone poprzez
sporządzenie i podpisanie przez Strony Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń.
6. W przypadku, gdy Kupujący nie umożliwi dokonania uruchomienia urządzenia w uzgodnionym
terminie Sprzedawca wyznaczy ponowny termin uruchomienia. Bezskuteczny upływ zakreślonego
terminu skutkować będzie uznaniem, iż urządzenie zostało prawidłowo uruchomione, a
Sprzedawca wykonał postanowienia umowy.
7. Warunki płatności
Wpłata K Kwota netto
10%
80%
10%

Kwota brutto
Zaliczka
Przed odbiorem maszyny
Po uruchomieniu maszyny

8. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
9. Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedawcę faktury bez podpisu
Kupującego.
10. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z wyposażeniem, parametrami technicznymi urządzenia,
które zostało zaoferowane przez Sprzedawcę i które Sprzedawca przedstawił i zapewnił o ich
istnieniu.
11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności przedmiotu sprzedaży aż do momentu zapłaty przez
Kupującego pełnej ceny brutto (wskazanej w pkt. 1 Umowy).
12. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie
Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązany jest zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 5
% ceny brutto.
13. W przypadku opóźnienia Sprzedawcy w realizacji Umowy w stosunku do terminu określonego w
pkt 1 Umowy, Kupujący jest uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 0,2 % ceny
brutto za każdy dzień roboczy opóźnienia (dzień roboczy to (poniedziałek-piątek, za wyjątkiem
świąt państwowych).
14. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Sprzedającego z przyczyn leżących po stronie
Kupującego, Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu karę umowną w wysokości 5
% ceny brutto.
15. Kary umowne mogą wynieść maksymalnie 5 % ceny brutto.
16. W razie gdyby wartość szkody Kupującego przekraczała zastrzeżone w niniejszej Umowie kary
umowne, Strony mają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, określonych w przepisach polskiego Kodeksu Cywilnego.
17. Warunki gwarancji, o której mowa w pkt. 3 Umowy:
1) Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, w okresie gwarancyjnym wymianę części
uszkodzonych bądź wadliwych i wszystkie koszty z tym związane pokrywa Gwarant.
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2) Gwarancja obejmuje wszystkie elementy maszyny, za wyjątkiem części zużywających się podczas
normalnej eksploatacji maszyny np.: oprzyrządowanie, paski napędowe, łożyska, materiały
elektryczne, rolki paski i elementy urządzeń transportowych itp.
3) Gwarancją nie są objęte:
a) uszkodzenia mechaniczne wynikłe z niewłaściwej obsługi maszyny wywołane nimi wady,
b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek nieprawidłowego podłączenia maszyny,
c) uszkodzenia wynikłe na skutek zdarzeń losowych, np.: wyładowania atmosferyczne, przepięcie w
sieci energetycznej, przerwy i wahania w dostawie energii elektrycznej, pożary itp.
4) Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego w maszynie, jego adaptowanie do indywidualnych
potrzeb Kupującego, dodawanie nowych funkcji, modułów nie stanowi naprawy gwarancyjnej.
5) Gwarant zobowiązuje się dokonać naprawy w możliwie jak najkrótszym terminie, przy
uwzględnieniu zasad, określonych w pkt. 7) i 8) poniżej.
6) W przypadku konieczności sprowadzenia części lub podzespołów niezbędnych do wykonania
naprawy, lub wykonania modyfikacji użytych oryginalnie podzespołów w tym wszelkiego rodzaju
oprogramowania sterującego i parametrów, czas naprawy wydłuża się o czas przygotowania i
sprowadzenia tych zespołów.
7) Gwarant gwarantuje, że zareaguje na zgłoszenie wady przez Kupującego w terminie ………..
dni roboczych od daty zgłoszenia wady. Jako dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8 do 16, z wyłączeniem dni świątecznych. W przypadku drobnej usterki
Kupujący może sam wyeliminować usterkę jednakże po wcześniejszej konsultacji z Gwarantem.
8) Wszelkie wady, usterki, powinny zostać zgłoszone Gwarantowi niezwłocznie po ich wykryciu, tj.
nie później niż w terminie …………. dni roboczych, w następującej formie: faksem lub pocztą
elektroniczną.
9) Gwarant nie ponosi odpowiedzialności w przypadku eksploatowania maszyny niezgodnie z
instrukcją obsługi, jak również niewłaściwego konserwowania lub magazynowania.
10) Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
a)
uszkodzenia lub zerwania plomb podzespołów,
b) dokonywania napraw wykonywanych samodzielnie bez wcześniejszej pisemnej zgody
Gwaranta,
c) nieautoryzowanego demontażu maszyny i ponownego montażu bez wcześniejszej pisemnej
zgody Gwaranta,
d) eksploatowania maszyny niezgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta, w tym
również niewłaściwego magazynowania, konserwowania itp.,
e)
dokonywania nieuprawnionych przez producenta zmian konstrukcyjnych.
11) W przypadku gdy w toku naprawy gwarancyjnej Gwarant stwierdzi, że wada/usterka maszyny
nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w szczególności, gdy konieczność
naprawy maszyn związana jest z sytuacją określoną w pkt. 2), 3), 11) powyżej, Kupujący
pokrywa wszelkie koszty związane z wykonaną naprawą łącznie z kosztami pracy dojazdu i
noclegu serwisanta.
18. W przypadku zastrzeżeń Kupującego co do działania przedmiotu umowy i odmowy podpisania
protokołu uruchomienia przedmiotu umowy, Kupujący jest zobowiązany do powołania na swój
koszt niezależnego Rzeczoznawcy Zrzeszonego w Ośrodku Rzeczoznawstwa i Postępu
Technicznego SIMP ZORPOT (lub jego następcy prawnego), który oceni stan techniczny
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

przedmiotu umowy – ocena stanu technicznego nastąpi z udziałem przedstawicieli Kupującego i
Sprzedającego. Pozytywna ocena stanu technicznego przedmiotu umowy zastępuje protokół
uruchomienia przedmiotu umowy i uprawnia Sprzedającego do wystawienia faktury. Negatywna
ocena stanu technicznego przedmiotu umowy skutkuje obowiązkiem doprowadzenia przedmiotu
umowy przez Sprzedającego do stanu zgodnego z umową. W takim przypadku koszt
rzeczoznawcy pokrywa Sprzedający.
W przypadku zgłoszenia przez Kupującego – w okresie ochrony gwarancyjnej - wady przedmiotu
umowy, która skutkuje całkowitym unieruchomieniem przedmiotu umowy („maszyna nie pracuje”) i
której Sprzedający nie jest w stanie usunąć w terminie 60 dni od dnia jej zgłoszenia, Kupujący ma
prawo odstąpić od umowy. W takim wypadku Sprzedający odbierze przedmiot umowy oraz zwróci
Kupującemu cenę przedmiotu umowy, pomniejszoną o wynagrodzenie, jakie przysługiwałoby
Sprzedającemu za wynajęcie przedmiotu umowy za okres, kiedy przedmiot umowy był sprawny i
używany przez Kupującego.
W przypadku zgłoszenia przez Kupującego – w okresie gwarancyjnym - wad, zastrzeżeń co do
funkcjonalności przedmiotu umowy, które nie zostaną uznane przez Sprzedającego, Kupujący
jest zobowiązany do powołania na swój koszt niezależnego Rzeczoznawcy Zrzeszonego w
Ośrodku Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP ZORPOT (lub jego następcy prawnego),
który oceni stan techniczny przedmiotu umowy – ocena stanu technicznego nastąpi z udziałem
przedstawicieli Kupującego i Sprzedającego. Pozytywna ocena stanu technicznego przedmiotu
umowy kończy spór co do danej wady, zastrzeżenia (Kupujący nie będzie więcej wnosił roszczeń z
tego tytułu do Sprzedającego). Negatywna ocena stanu technicznego przedmiotu umowy skutkuje
obowiązkiem doprowadzenia przedmiotu umowy przez Sprzedającego do stanu zgodnego z
umową bądź uprawnieniem Kupującego do odstąpienia od umowy. Postanowienia dotyczące
rozliczeń Stron, o których mowa w punkcie poprzedzającym, stosuje się odpowiednio.
Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z umowy w przypadku, gdy
przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź
połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub
uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z umowy, a których dana
Strona nie mogła przewidzieć, w szczególności klęski żywiołowe, stan wyjątkowe, stan wojenny,
nowe akty prawne lub decyzje administracyjne, epidemie, w tym, lecz nie tylko, coronavirus Covid19, bądź stany zagrożenia epidemicznego, blokady komunikacyjne.
W przypadku zaistnienia siły wyższej, Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana
jest poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze wskazaniem
przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy obowiązków z
powodu działania siły wyższej.
W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek przypadku siły wyższej, które uniemożliwia którejkolwiek
ze stron wypełnianie jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, termin dla Strony na
wykonanie zobowiązania, zostaje automatycznie przedłużony o okres odpowiadający okresowi
trwania działania siły wyższej, bez konieczności zapłaty przez tę stronę żadnych odszkodowań.
Strony ustalają, dla uniknięcia wątpliwości, że postanowienia dotyczące siły wyższej znajdują
zastosowanie do wszystkich skutków koronawirusa Covid-19 (niewykonanie bądź nieterminowe
wykonanie umowy w wyniku m.in. kwarantanny u producenta, zamknięcia fabryki producenta),
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pomimo, że w momencie zawierania umowy nie jest to zdarzenie nieprzewidywalne, lecz jego
skutki są w momencie zawierania umowy nadal nieprzewidywalne.
25. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego a
ewentualne spory podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.
26. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

…………………………………
Data i podpis Sprzedającego

…………………………………………..
Data i podpis Kupującego
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