
ISTOTNE WARUNKI UMOWY 

 
I. Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostawy, 

montażu i uruchomienia przedmiotu Umowy tj. urządzenia do deklastracji wody wraz 
z systemem zbiorników buforowych na potrzeby prototypowej linii pralniczej opartej 
o właściwości nanowody (w dalszej części „Urządzenie”). Urządzenie 
scharakteryzowane jest w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 w 
postępowaniu). 

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy zgodnie z:  
a) warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa;  
b) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.  

 

W ramach dostawy Wykonawca ponadto zobowiązuje się do rozładunku i wprowadzenia 
urządzeń na miejsce przeznaczenia. 
Uwaga: Do Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje 
użytkowania w języku polskim wraz ze wskazówkami bezpieczeństwa. 
 

II.  Termin 
Wykonawca zrealizuje dostawę objętą zamówieniem w terminie 21 maja 2018. 
 

III. Gwarancja 
1) Na Urządzenie Zamawiający otrzymuje gwarancje na okres 24 miesięcy od daty 

uruchomienia  udokumentowanej Protokołem Odbioru potwierdzonym zbadaniem 
komisyjnie zaczerpniętych próbek nanowody przez niezależną instytucję badawczą metodą  
Spektroskopii Ramana. 

2) Gwarancja obowiązuje  przy założeniu regularnej obsługi technicznej urządzeń zgodnie z 
wytycznymi producenta. 

3) Ewentualne usterki w ramach udzielonej gwarancji usuwane będą przez Wykonawcę 
nieodpłatnie na podstawie zgłoszenia w formie elektronicznej lub pisemnej. 

4) Usługi serwisu nieobjęte udzieloną gwarancją będą świadczone odpłatnie, na zgłoszenie 
Zamawiającego. 

5) Wykonawca zobowiązuje się do dokonania w odstępach półrocznych, czterech bezpłatnych 
inspekcji urządzeń objętych umową. Ewentualne usterki zostaną bezpłatnie usunięte przez 
serwis Wykonawcy.  

6) Wykonawca zobowiązuje się dostosować urządzenie do współpracy z systemami 
Zamawiającego.  
 
IV. Płatności 

 

1) Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie tytułem 
realizacji  niniejszej umowy w łącznej wysokości netto ………………………. + VAT co łącznie 
stanowi kwotę ………………………….. brutto zamówienia. 

2) Nie przewiduje się zaliczek na poczet realizacji zamówienia. 
3) Płatność nastąpi po wystawieniu faktury i podpisaniu protokołu odbioru przez strony. 



4) Zamawiający będzie regulował należność faktury wystawionej przez Wykonawcę na 
Zamawiającego, po odbiorze i po podpisaniu protokołu odbioru w terminie do 30 dni od 
daty dostarczenia prawidłowej pod względem merytorycznym i rachunkowym faktury 
Zamawiającemu. 

5) Należność za wykonane prace zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawcy nr 
........................................................................................................................... 

6) Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 
bankowego. 

7) Kwota wynagrodzenia zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
niniejszej umowy, w tym m. in.: 
a) wykonania lub zakupu podzespołów, 
b) wynagrodzeń, 
c)transportu, 
d) rozładunku i montażu, 
e) prac rozruchowych, 
f) całkowitego uruchomienia Urządzenia, 
g) koszty gwarancji. 

8) Faktura złożona będzie do Zamawiającego, gdzie zostanie sprawdzona pod względem 
merytorycznym i rachunkowym. 

9)  W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawcy (podwykonawców) 
warunkiem zapłaty faktury jest przedstawienie dokumentu, w którym podwykonawca 
(podwykonawcy) oświadczy, że nastąpiło całkowite rozliczenie finansowe z Wykonawcą za 
wykonane usługi objęte wystawianą fakturą. 

 
V. Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
całkowitego netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w 
okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego netto, określonego w 
części III ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, po upływie terminu wyznaczonego na 
ich usunięcie. 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% wartości 
wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w Umowie. 

4) W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie 
Cywilnym. 

5) W szczególności pod pojęciem szkody rozumie się utratę lub zwrot środków z budżetu Unii 
Europejskiej i ewentualnym odsetkom oraz kosztom z nimi związanych, które Zamawiający 
zobowiązany będzie zwrócić lub których nie otrzyma z powodu opóźnienia w realizacji 
usługi objętej umową lub z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej 
umowy. 

 

VI. Wykonawca udziela Zamawiającemu wszelkich praw do wykorzystywania 
urządzenia bez ograniczeń czasowych i podmiotowych/właścicielskich. 


