
UMOWA Nr 6/DKw/2022 

 

zawarta w dniu 2022....... 

 

        pomiędzy:  

Aresztem Śledczym w Grójcu ul. Armii Krajowej 21, reprezentowanym przez:  

Dyrektora – ppłk Adama Piórkowskiego 

zwanym dalej Kupującym,  

a ………………………………………………………………………………………………… 

zwanymi dalej łącznie Sprzedającym, 

strony zawarły umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

 

Kupujący kupuje, a Sprzedający sprzedaje i zobowiązuje się dostarczyć wyszczególniony 

poniżej towar : 

 

L.p. Nazwa, marka, model j.m. Ilość Cena jednostkowa brutto 
1 2 3 4 5 

1 Unit stomatologiczny szt. 1  

 

w terminie uzgodnionym z Zamawiającym o parametrach zgodnych z aktualnie 

obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz 

wymaganiami Zamawiającego zamieszczonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Oferta na 

podstawie której dokonano wyboru sprzedającego stanowi integralną część niniejszej umowy.                                                                                     

Strony ustalają łączną cenę zamówienia na : ……… zł netto, ……… zł brutto. Słownie: 

………………………………………. / …………………………………………………………….. 

§ 2 

 

 Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia ceny za dostarczony sprzęt przelewem w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.  

Przedmiotem umowy jest dostawa unitu stomatologicznego zgodnie ze złożoną przez 

Wykonawcę na Platformie Zakupowej ofertą. 

 

§ 3 

 

        Wykonawca dostarczy towar własnym transportem, na własny koszt i ryzyko, do Aresztu 

Śledczego w Grójcu, ul. Armii Krajowej 21, 05-600 Grójec-  środkiem transportu 

przystosowanym do przewozu przedmiotu zamówienia w terminie do 30.04.2022 r. od dnia 

podpisania umowy, a następnie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym został 

zainstalowany i uruchomiony w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego. 

Ponadto oferowany unit powinien posiadać:  instrukcje obsługi w języku polskim, dostarczoną 

w formie papierowej; dokument gwarancyjny.  

 

 

 



§ 4 

 

        Wykonawca zapewnia dobrą jakość dostarczonych produktów zgodnie z obowiązującymi 

ich przepisami, produkty muszą spełniać wymogi norm ich obowiązujących na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku wad lub złej jakości dostarczonych produktów 

widocznych w momencie dostawy zamawiający nie przyjmie produktów uznając dostawę jako 

nie kompletną. Dostarczony unit stomatologiczny posiada … miesięczną gwarancję na 

wszystkie  elementy i podzespoły wchodzące w jego skład. Unit stomatologiczny posiada na 

terenie RP serwis umożliwiający wykonanie każdej jego naprawy w terminie do 72 godzin. 

Części zamienne oraz akcesoria będą na bieżąco dostępne na terenie RP. Wykonawca zapewnia 

w okresie gwarancji co najmniej 3 bezpłatne przeglądy urządzenia: pierwszy przegląd po 

pierwszym uruchomieniu, drugi po pierwszym roku użytkowania, trzeci na miesiąc przed 

końcem drugiego roku użytkowania.  

 

§ 5 

 

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej i natychmiastowej wymiany 

zakwestionowanego produktu na wolny od wad  na swój koszt i ryzyko, w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni od daty złożenia przez Zamawiającego reklamacji. 

 

§ 6 

 

 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

 1. w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostawy – w wysokości 5,0 % 

dostarczanej partii towaru za każdy dzień zwłoki 

 2. w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 5 – w wysokości 2 % 

wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki 

 3. w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca w 

tym nie dostarczenia  całości zamówienia – 10 % wartości zamówienia brutto 

określonego w § 1 niniejszej umowy. 

 4. w przypadku niedotrzymania wymagań stawianych Wykonawcy określonych w § 4 

– w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto określonego w § 1 niniejszej 

umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pomniejszenia należnego wykonawcy wynagrodzenia 

o karę umowną. 

§ 7 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy, w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy. 

 

§ 9 

 

1.Zamawiający może odstąpić od umowy w razie: 

1) niewykonania dostawy w uzgodnionych terminach określonych w § 3 niniejszej umowy. 



 

       

§ 10 

 

 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

 

 

 

§ 11 

 

 Spory między stronami umowy rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

 

 

§ 12 

 

Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach , po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA 

 

 
 


