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Zapytanie ofertowe nr 2
Załącznik nr 4 - Istotne warunki umowy w sprawie zamówienia
Przedmiot i forma umowy
1. Przedmiot umowy obejmuje dostawę tj. przeniesienie na Zamawiającego własności i wydanie mu
głowicy lakierującej zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Warunki dostawy
3. Dostarczone urządzenie winno stanowić własność wykonawcy, być wolne od wad, w
szczególności nie może być obciążone prawami osób trzecich, powinno być fabrycznie nowe, nie
powystawowe i w pełni sprawne.
4. Urządzenie winno być dostarczone i wydane Zamawiającemu w terminie 10 tygodni od dnia
zawarcia umowy.
5. Korzyści i ciężary związane z dostarczanym urządzeniem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej
utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania mu urządzenia
potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru bez zastrzeżeń podpisanym przez
Zamawiającego.

Obowiązki wykonawcy
6. Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:
a. dostarczenia urządzenia do siedziby Zamawiającego i jego rozładunku na własny koszt;
b. wydania Zamawiającemu wraz z urządzeniem wszelkich dokumentów, w tym instrukcji,
niezbędnych do prawidłowego użytkowania urządzenia;
c. przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia;
d. zapewnienia dostępności części zamiennych i eksploatacyjnych dla dostarczonego
urządzenia w okresie 3 lat od dnia wydania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu
potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

Rozliczenia
7. Rozliczenia z wykonawcą krajowym prowadzone będą w złotych polskich.
8. Rozliczenia z wykonawcą zagranicznym prowadzone będą w walucie euro.
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9. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę po wydaniu
Zamawiającemu urządzenia, na podstawie pisemnego protokołu odbioru bez zastrzeżeń
podpisanego przez Zamawiającego.
10. Termin płatności: 7 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury. Faktura za wykonanie
przedmiotu umowy powinna być wystawiona i doręczona Zamawiającemu najpóźniej w dniu
następnym po dniu wydania urządzenia Zamawiającemu na podstawie pisemnego protokołu
odbioru bez zastrzeżeń.

Gwarancja jakości i rękojmia za wady
11. Wykonawca udzieli w ramach zaoferowanej ceny gwarancji jakości na dostarczone urządzenie i
jego elementy, obejmującej co najmniej zobowiązanie wykonawcy do nieodpłatnego usunięcia
wady fizycznej urządzenia lub jego elementu lub do nieodpłatnego dostarczenia urządzenia lub
jego elementu wolnego od wad, o ile wady te ujawnią się w terminie obowiązywania gwarancji
jakości.
12. Termin obowiązywania gwarancji jakości: zgodnie z ofertą wykonawcy, nie mniej niż 12 miesięcy
od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez
zastrzeżeń.
13. Zamawiający wymaga, aby czas reakcji rozumiany jako czas, w którym wykonawca jest
zobowiązany do podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii urządzenia lub jego
elementu, wynosił nie więcej niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia.
14. Zamawiający wymaga, aby czas naprawy rozumiany jako czas od chwili zgłoszenia awarii
urządzenia lub jego elementu do chwili zakończenia naprawy wynosił nie więcej niż 20 dni
roboczych od dnia zgłoszenia.
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ograniczenia przez wykonawcę odpowiedzialności z tytułu
rękojmi za wady.

Kary umowne
16. Zamawiający będzie uprawniony do żądania od wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku:
a. niedotrzymania przez wykonawcę czasu reakcji w ramach gwarancji jakości - w wysokości 1%
zaoferowanej przez wykonawcę ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
b. niedotrzymania przez wykonawcę czasu naprawy w ramach gwarancji jakości - w wysokości
1% zaoferowanej przez Wykonawcę ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia,
c. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy - w
wysokości 50% zaoferowanej przez Wykonawcę ceny ofertowej brutto.
17. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
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Zmiany umowy
18. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w sprawie
zamówienia na warunkach wskazanych w Zapytaniu.

