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Realizacja umowy o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez 
zakup wyposaŜenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy”, numer 
umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.07.01.02-32-011/09-00.  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. 

 
Zał. Nr 5 do SIWZ 

 
 
 

UMOWA nr ............................... 
NR CRU .................................... 

 
zawarta w Szczecinie dnia .............................................. 2011 r. pomiędzy: 

 
1. Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

 reprezentowaną przez: 
...........................- Zastępcę Prezydenta Miasta, działającego na podstawie UpowaŜnienia  

nr ................................ z dnia .....................,  
........................ - Dyrektora Wydziału Oświaty, działającego na podstawie UpowaŜnienia 

nr ...................... z dnia .................,  
zwanego  dalej Zamawiającym  

oraz 1 
..............., ul. ..............., ..................... Szczecin  
reprezentowanym przez: 
..............................................     -  Dyrektora ................... w Szczecinie,  

działającego na podstawie UpowaŜnienia  
.................................................z dnia ..................... 

i  
..............., ul. ..............., ..................... Szczecin  
reprezentowanym przez: 
..............................................     -  Dyrektora ................... w Szczecinie,  

działającego na podstawie UpowaŜnienia  
.................................................z dnia ..................... 

zwanym dalej Odbiorcą / zwanych dalej Odbiorcami, a 
 
 

2.    nazwa podmiotu :  …………. 
      forma prawna :    ……………… 
      adres siedziby : ………………. 
      numery identyfikacyjne :  NIP ……….., REGON  ………. 

                 KRS  lub Nr ewidencji działalności   gospodarczej                
 reprezentowanego  przez: 

      …………………………… 
      zwanym dalej Dostawcą, 
 
      zwanymi dalej Stronami. 
 
 Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 

oferty Dostawcy w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.).  

                                                 
1 Placówki, których będą dotyczyć dostawy, na które Dostawca złoŜył ofertę.  
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§ 1 

 
1. Zamawiający zleca, a Dostawcą przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający 

na sprzedaŜy i dostawie wyposaŜenia do pracowni zawodowych szczecińskich szkół 
ponadgimnazjalnych. 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje sprzedaŜ, dostawę, montaŜ oraz instalację 
wyposaŜenia w pracowniach Odbiorcy/Odbiorców – zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia zamieszczonym w SIWZ do przetargu „Dostawa wyposaŜenia do pracowni 
zawodowych szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych”. 

3. Zakres umowy: 2 
1) Dostawa maszyn i elektronarzędzi elektrycznych – I-sza część zamówienia – 

specyfikacja wg załącznika nr  .... stanowiąca integralną część niniejszej umowy,  
2) Dostawa narzędzi, urządzeń i przyrządów branŜy szwalniczej – II-a część 

zamówienia – specyfikacja wg załącznika nr .... stanowiąca integralną część 
niniejszej umowy, 

3) Dostawa pomiarowych urządzeń laboratoryjnych i osprzętu – III-a część 
zamówienia – specyfikacja wg załącznika nr .... stanowiąca integralną część 
niniejszej umowy, 

4) Dostawa przyrządów, urządzeń oraz oprogramowania diagnostycznego dla 
szkolnego warsztatu samochodowego i pracowni zawodowych – IV-ta część 
zamówienia – specyfikacja wg załącznika nr .... stanowiąca integralną część 
niniejszej umowy, 

5) Dostawa sprzętu i urządzeń dydaktycznych do badania mikroprocesorów – 
V-ta część zamówienia – specyfikacja wg załącznika nr .... stanowiąca integralną 
część niniejszej umowy, 

6) Dostawa sprzętu i urządzeń dydaktycznych do nauki automatyki – VI-ta część 
zamówienia – specyfikacja wg załącznika nr  .... stanowiąca integralną część 
niniejszej umowy, 

7) Dostawa sprzętu i urządzeń dydaktycznych do nauki elektroniki i 
elektrotechniki – VII-a część zamówienia – specyfikacja wg załącznika nr .... 
stanowiąca integralną część niniejszej umowy, 

8) Dostawa urządzeń pomiarowych geodezyjnych – VIII-a część zamówienia – 
specyfikacja wg załącznika nr .... stanowiąca integralną część niniejszej umowy, 

9) Dostawa urządzeń, aparatury i osprzętu instalacyjnego elektrycznego – IX-ta 
część zamówienia – specyfikacja wg załącznika nr  .... stanowiąca integralną część 
niniejszej umowy. 

4. Podstawę realizacji przedmiotu umowy stanowi oferta cenowa Dostawcy. 
 

§ 2 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe: brutto  
w wysokości: ................ złotych (słownie: ................................................ ), w tym:3 

1) za dostawę .......................... wg § 1 ust. 3 pkt 1) wynagrodzenie w wysokości (łącznie 
z podatkiem VAT) ............................ zł (słownie: ............................); 

2) za dostawę ........................... wg § 1 ust. 3 pkt 2) wynagrodzenie w wysokości (łącznie 
z podatkiem VAT) ............................ zł (słownie: ............................); 

3) za dostawę ........................... wg § 1 ust. 3 pkt 3) wynagrodzenie w wysokości (łącznie 
z podatkiem VAT) ............................ zł (słownie: ............................); 

4) za dostawę .......................... wg § 1 ust. 3 pkt 4) wynagrodzenie w wysokości (łącznie 
z podatkiem VAT) ............................ zł (słownie: ............................); 

                                                 
2 Zakres umowy obejmuje te części zamówienia wymienione w punktach 1- 9, na które Dostawca złoŜył ofertę.  
3 Wynagrodzenie obejmuje te części zamówienia wymienione w punktach 1- 9, na które Dostawca złoŜył ofertę. 
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5) za dostawę .......................... wg § 1 ust. 3 pkt 5) wynagrodzenie w wysokości (łącznie 
z podatkiem VAT) ............................ zł (słownie: ............................); 

6) za dostawę .......................... wg § 1 ust. 3 pkt 6) wynagrodzenie w wysokości (łącznie 
z podatkiem VAT) ............................ zł (słownie: ............................); 

7) za dostawę .......................... wg § 1 ust. 3 pkt 7) wynagrodzenie w wysokości (łącznie 
z podatkiem VAT) ............................ zł (słownie: ............................); 

8) za dostawę .......................... wg § 1 ust. 3 pkt 8) wynagrodzenie w wysokości (łącznie 
z podatkiem VAT) ............................ zł (słownie: ............................); 

9) za dostawę .......................... wg § 1 ust. 3 pkt 9) wynagrodzenie w wysokości (łącznie 
z podatkiem VAT) ............................ zł (słownie: ............................); 

zgodnie z ofertą cenową Dostawcy stanowiącą załącznik/i nr ....... do niniejszej umowy. 
2. Numer rachunku Dostawcy dla dokonywania płatności wynikających z umowy: 

.................................................................................................. 
3. KaŜda zmiana siedziby podmiotu, rachunku bankowego oraz numerów NIP i REGON 

wymaga natychmiastowego pisemnego  informowania Zamawiającego. 
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu umowy.   
5. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty związane  

z wykonaniem umowy, równieŜ te których nie moŜna było przewidzieć w czasie 
zawarcia umowy. 
 

§ 3 
 

1. Odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie przez Odbiorcę/poszczególnych 
Odbiorców w zakresie jego/ich dotyczących na podstawie bezusterkowego protokołu 
odbioru końcowego, podpisanego przez właściwego Odbiorcę i Dostawcę bez zastrzeŜeń.  

2. Do protokołu odbioru Dostawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty świadczące  
o dopuszczeniu do uŜytkowania wyposaŜenia na obszarze Unii Europejskiej (znak CE). 
 

§ 4 
 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy nie dłuŜszy niŜ4: 
a. ..…  dni od dnia podpisania umowy dla części zamówienia określonego w § 1 

ust. 3 pkt ….,  
b. …  dni od dnia podpisania umowy dla części zamówienia określonego w § 1 

ust. 3 pkt ….,  
c. …  dni od dnia podpisania umowy dla części zamówienia określonego w § 1 

ust. 3 pkt ….,  
d. …  dni od dnia podpisania umowy dla części zamówienia określonego w § 1 

ust. 3 pkt ….,  
e. …  dni od dnia podpisania umowy dla części zamówienia określonego w § 1 

ust. 3 pkt ….,  
f. …  dni od dnia podpisania umowy dla części zamówienia określonego w § 1 

ust. 3 pkt ….,  
g. …  dni od dnia podpisania umowy dla części zamówienia określonego w § 1 

ust. 3 pkt ….,  
h. …  dni od dnia podpisania umowy dla części zamówienia określonego w § 1 

ust. 3 pkt ….,  
i. …  dni od dnia podpisania umowy dla części zamówienia określonego w § 1 

ust. 3 pkt …. . 
2. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeŜeli 

Dostawca nie wykona przedmiot umowy w terminie/terminach określonym w ust. 1. 

                                                 
4 Termin wykonania umowy części zamówienia wymienionych w punktach 1- 9, na które Dostawca złoŜył ofertę, 
moŜe być róŜny i jest ustalany zgodnie z SIWZ. 
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§ 5 

 
1. Dostawca udziela Zamawiającemu i Odbiorcom rękojmi za wady fizyczne. 
2. NiezaleŜnie od uprawnień z tytułu rękojmi Dostawca udziela Zamawiającemu i 

Odbiorcy/Odbiorcom gwarancji na przedmiot umowy.  
3. Okresy gwarancji zgodne są z okresami wskazanymi w szczegółowym opisie przedmiotu 

umowy stanowiącym załącznik nr ........ / szczegółowymi opisami przedmiotu umowy 
stanowiącymi załączniki nr ........ do niniejszej umowy licząc od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego. 

4. Warunki gwarancji stanowią załącznik nr .... do niniejszej umowy. JeŜeli wyposaŜenie 
posiada odrębne gwarancje producenta, uprawnienia z tej gwarancji realizuje Dostawca 
na swój koszt i ryzyko, z tym Ŝe dokumenty gwarancyjne wydane przez producentów 
wyposaŜenia z chwilą ich zainstalowania zostają przekazane w depozyt właściwemu 
Odbiorcy / właściwym Odbiorcom.  

5. W przypadku upadłości lub likwidacji Dostawcy uprawnienia gwarancyjne udzielone 
przez producentów wyposaŜenia przenoszą się na właściwego Odbiorcę / właściwych 
Odbiorców.  

6. Okres rękojmi za wady fizyczne równy okresowi gwarancji rozpoczyna się z dniem 
podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji i upływa w dniu 
wygaśnięcia gwarancji. 
 

§ 6 
 

1. Odbiorca zobowiązuje/Odbiorcy zobowiązują się: 
1) do wskazania Dostawcy pomieszczeń do montaŜu i instalacji wyposaŜenia, w 

których zapewnione będą przyłącza mediów koniecznych do prawidłowego i 
bezpiecznego ich uŜytkowania, 

2) dokonać odbioru końcowego, 
3) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.  

2. Zamawiającego reprezentować będzie  ...............……………………………. . 
3. Odbiorców reprezentować będą odpowiednio: 5 

1) …………………………- ..................................................,  
2) …………………………- .................................................. , 
3) …………………………- ..................................................,  
4) …………………………- .................................................. , 
5) …………………………- .................................................. , 
6) …………………………- ..................................................,  
7) …………………………- .................................................. , 
8) …………………………- .................................................. , 
9) …………………………- .................................................. , 
10) …………………………- .................................................. . 

 
§ 7 

 
1. Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1, w terminie,  

z naleŜytą starannością, zapewniając wysoką jakość wyposaŜenia oraz zgodnie z 
postanowieniami umowy. 

2. W szczególności Dostawca zobowiązuje się zamontować we wskazanych przez 
Odbiorcę/Odbiorców pomieszczeniach zakupione wyposaŜenie łącznie z podłączeniem 
do przyłączy mediów oraz przeszkolić w zakresie podstawowej obsługi wskazany przez 
Odbiorcę/Odbiorców personel. 

 
                                                 
5 Zgodnie z listą placówek będącymi Odbiorcami.  



 5

§ 8 
 

1. Odbiór przedmiotu umowy oraz zapłata w imieniu Zamawiającego będzie realizowana 
przez Odbiorcę/Odbiorców na podstawie faktur końcowych i bezusterkowych 
protokołów odbioru końcowego. 

2. Dostawca wystawi faktury na Odbiorcę/poszczególnych Odbiorców zgodnie wykazem 
zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr ........ do 
niniejszej umowy. 

3. Odbiorcy wstrzymają do czasu ustania przyczyny, płatność faktury w całości lub w 
części, w przypadku nie wywiązania się Dostawcy z któregokolwiek ze zobowiązań 
wynikających z umowy.   

4. Zamawiający oświadcza, Ŝe Odbiorcy są podatnikami podatku VAT, posiadają  numery  
NIP odpowiednio: 6 
1) ………………………. – NIP ………………………, 
2) ………………………. – NIP ………………………, 
3) ………………………. – NIP ………………………, 
4) ………………………. – NIP ………………………, 
5) ………………………. – NIP ………………………, 
6) ………………………. – NIP ………………………, 
7) ………………………. – NIP ………………………, 
8) ………………………. – NIP ………………………, 
9) ………………………. – NIP ………………………, 
10) ………………………. – NIP ………………………, 
i są uprawnieni do otrzymywania faktur VAT. 

4. Terminy płatności naleŜności: rozliczenie końcowe - 16 dni od daty odbioru faktury 
przez Odbiorcę wraz z bezusterkowym protokołem odbioru lub protokołem 
stwierdzającym usunięcie usterek ujawnionych podczas odbioru.  

5. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Odbiorcy. 
6. Zamawiający i Odbiorca/Odbiorcy oświadczają, Ŝe upowaŜniają Dostawcę do 

wystawienia faktur bez podpisu Odbiorcy/Odbiorców. 
 

§ 9 
 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba Ŝe Zamawiający przewidział 
moŜliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.  

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewaŜna. 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 

leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Dostawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia 
naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 10 

 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 

zobowiązania, na niŜej opisanych zasadach.  
2. Dostawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) W razie opóźnienia w oddaniu Odbiorcy określonego w umowie przedmiotu umowy 
dotyczącego danego Odbiorcy w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto 

                                                 
6 Zgodnie z listą placówek będącymi Odbiorcami.  
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za część przedmiotu umowy dotyczącą danego Odbiorcy liczone za kaŜdy dzień 
opóźnienia,  

2) W razie opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi 
za wady w wysokości 0,6 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot  umowy 
dotyczącego danego Odbiorcy za kaŜdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie 
Dostawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
leŜących po stronie Zamawiającego, z zastrzeŜeniem art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień publicznych oraz z wyłączeniem przypadku utraty przez 
Zamawiającego dotacji w oparciu o którą finansowana jest niniejsza umowa.  

4. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy zastrzeŜone kary 
umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego 
odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, w tym równieŜ utraconych 
dotacji.  

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za kaŜdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
2) za kaŜdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w kaŜdym z tych dni. 

6. Zamawiający moŜe potrącić kary umowne z wynagrodzenia Dostawcy, określonego  
w § 2 ust. 1. 

 
§ 11 

 
1. Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane jedynie w związku z zaistnieniem 

okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. 
Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być 
przez Strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iŜ umowa nie moŜe być wykonana 
wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na raŜącą stratę groŜącą Stronom bądź 
jednej ze Stron lub niemoŜność osiągnięcia celu umowy. Okoliczności powyŜsze odnosić 
się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, działań i 
zaniechań organów władzy publicznej, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych 
w skali ponadpaństwowej, powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów, 
konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na 
realizację przedmiotu umowy. 

2. W sytuacjach określonych w ust. 1  Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych 
interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim 
zgodny zamiar wykonania przedmiotu umowy, Strony określą w niezbędnym zakresie 
wpływ powyŜszych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki.  

3. NiezaleŜnie od postanowień ust.1 i ust.2 Strony dopuszczają moŜliwość: 
1) zmian redakcyjnych umowy,  
2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni 

prawi obowiązków dotyczących którejkolwiek Stron,  
3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak równieŜ,  
4)  zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 

przyspieszających realizację, obniŜających koszt ponoszony przez Zamawiającą na 
wykonanie, utrzymanie lub uŜytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających 
uŜyteczność przedmiotu umowy.  
W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące 
redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające 
ze zmian w rejestrach publicznych albo teŜ, kierując się poszanowaniem wzajemnych 
interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim 
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zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z 
punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.  

 
§ 12 

 
W sprawach nie uregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 
 

§ 13 
 
Ewentualne spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzyga 
właściwy Sąd w Szczecinie. 

 
§ 14 

 
Umowę sporządzono w .............. jednobrzmiących egzemplarzach: 
jeden dla - Dostawcy,  
jeden dla Zamawiającego – Gminy Miasto Szczecin,  
jeden dla Odbiorcy – ............... w Szczecinie, 
jeden dla Odbiorcy – ............... w Szczecinie, 
....... 
 
 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY :                                                           DOSTAWCA : 
 
 
 
 
 

ODBIORCA:  
 
 
 
 
 
 
 
 

ODBIORCA:  
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         Załącznik Nr ..... do umowy 

Warunki gwarancji 
 

Dostawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy polegający na sprzedaŜy i 
dostawie wyposaŜenia do pracowni zawodowych szczecińskich szkół 
ponadgimnazjalnych i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeŜeli wady te ujawnią 
się w ciągu terminu określonego gwarancją. 
 
1. Okresy udzielonej gwarancji zgodne są z okresami wskazanymi w szczegółowym opisie 

przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr ........ / szczegółowych opisach przedmiotu 
umowy stanowiącymi załącznik nr ........  do niniejszej umowy licząc od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego. 

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w uŜytych materiałach  
i urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku  
z wystąpieniem wady. Niniejsza gwarancja jest niezaleŜna od gwarancji udzielonych 
przez producentów wyposaŜenia, które to gwarancje realizowane są na koszt i ryzyko 
Dostawcy. 

3. Odbiorca zobowiązuje się uŜytkować wyposaŜenie pracowni zawodowych zgodnie z 
przeznaczeniem. 

4. Odbiorca moŜe wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezaleŜnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. W przypadku wystąpienia wad Dostawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie  
14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny. W przypadku wad 
nienaprawialnych w przypadku  uszkodzeń nie wynikających z normalnego uŜytkowania, 
wyposaŜenie podlega wymianie na nowe na koszt i ryzyko dostawcy. W przypadku 
trzykrotnej naprawy usterek w wyposaŜeniu „naprawialnym”, kolejna usterka kwalifikuje 
sprzęt do wymiany na nowy na koszt i ryzyko Dostawcy.  

6. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia ludzi, 
lub szkodą o bardzo duŜych rozmiarach Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagroŜeń lub niedopuszczenia do 
powiększenia się szkody.  

7. Powiadomienie o wystąpieniu wady Odbiorca zgłasza Dostawcy telefonicznie, a następnie 
pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 

8. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Odbiorca moŜe usunąć wady na 
koszt i ryzyko Dostawcy. 

9. Odbiorca ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

10. W wypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłuŜej niŜ 14 dni lub ze względów 
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, naleŜy termin ten 
uzgodnić z Odbiorcą. 

11. Termin gwarancji ulega przedłuŜeniu o czas usunięcia wady, jeŜeli powiadomienie  
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

12. Sprawy związane z organizowaniem przeglądów gwarancyjnych i egzekwowaniem 
usunięcia wad, które wystąpią w okresie gwarancji prowadzi Odbiorca. 

 
 
DOSTAWCA :  


