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Umowa nr …………………../……… 

 

zawarta w dniu ………………… w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Miar, z siedzibą w Warszawie, 00-139 Warszawa, 

ul. Elektoralna 2, NIP: 525-10-08-361, REGON: 010415420, zwanym dalej „Kupującym”, 

reprezentowanym przez ………………………………………, 

a  

(w przypadku osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą - CEIDG) 

…………………………, prowadzącym/prowadzącą wpisaną do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………, adres: 00-000 ……….., ul. …………….., PESEL……., 

NIP:………………. , REGON: …………………. , zwanym/zwaną dalej „Sprzedawcą”, 

(opcjonalnie: reprezentowanym/reprezentowaną przez ………………………….)  

(w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej - CEIDG) 

1) ………………………… , prowadzącym/prowadzącą wpisaną do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………, adres 00-000 ……….., ul. …………….., PESEL……., 

NIP:………………. , REGON: …………………. 

2) ………………………… , prowadzącym/prowadzącą wpisaną do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………, adres 00-000 ……….., ul. …………….., PESEL……., 

NIP:………………. , REGON: …………………. 

- prowadzącymi działalność gospodarczą w postaci spółki cywilnej pod nazwą 

…………………, adres 00-000 ……….., ul. …………….., PESEL……., 

NIP:………………., REGON: …………………., 

dalej zwanymi łącznie „Sprzedawcą”, reprezentowanym przez …………………………. 

(w przypadku spółek prawa handlowego, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) 

spółką ……………….. z siedzibą w ……………., ul. ……………., 00-000 …………, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla ……………………… pod numerem KRS ……………., o kapitale zakładowym 

w wysokości ………. zł (o ile posiada), NIP: ………………, REGON: ……………, 

zwaną dalej „Sprzedawcą”, reprezentowaną przez ……….…………………………. 

 

- które to ww. podmioty są dalej łącznie zwane „Stronami” 
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§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest: 

1) sprzedaż termostatu olejowego, zwanego dalej „Urządzeniem” – wraz z dostawą, instalacją, 

uruchomieniem  i przetestowaniem w miejscu wskazanym przez Kupującego oraz niezbędną 

dokumentacją, oprogramowaniem; 

2) przeprowadzeniu szkolenia dla 3 osób wskazanych przez Kupującego, 

3) realizacja świadczeń wynikających z gwarancji jakości. 

 

2. Przedmiot Umowy został określony przez Sprzedawcę w ofercie handlowej z dnia ………., 

która stanowi załącznik do Umowy. 

 

§ 2 

1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi: 

kwota netto - ………………. zł; 

podatek VAT - …………… zł; 

kwota brutto - ………………. zł; 

 słownie brutto: …………………………………………….. 

2. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1, jest ostateczna i obejmuje wszystkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności koszty: 

1) związane z dostarczeniem, w tym koszty transportu Urządzenia do miejsca 

określonego w ust. 8; instalacji, uruchomienia, przetestowania, dokumentacji,  

2) szkolenia 

3) udzielenia i realizacji gwarancji. 

3. Należyte wykonanie Umowy w zakresie opisanym w § 1 ust. 1 pkt 1 zostanie 

potwierdzone podpisaniem przez upoważnionego pracownika Kupującego protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to świadczeń wynikających z gwarancji i rękojmi.  

4. Na fakturze należy umieścić w szczególności: 

1) Numer Identyfikacji Podatkowej Kupującego; 

2) informację, że sprzedaż realizowana jest na podstawie umowy numer …… 

5. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy zostanie zapłacone przelewem na 

rachunek bankowy Sprzedawcy ………………., po podpisaniu protokołu, o którym 

mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Kupującego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 

7. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi …………….. od dnia podpisania Umowy.  
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8. Miejscem wykonania Umowy będzie Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 

Warszawa. 

 

§ 3 

Strony ustalają następujące warunki gwarancji: 

1. Okres gwarancji i rękojmi wynosi … miesięcy od dnia podpisania protokołu, o którym 

mowa w § 2 ust. 3. 

2. W ramach gwarancji Sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia usterek i nieprawidłowości 

ujawnionych podczas eksploatacji Urządzenia lub wymiany go na nowy o tych samych lub 

lepszych parametrach, a w przypadku braku możliwości zrealizowania powyższych 

obowiązków, do zwrotu kwoty wynagrodzenia określonej w § 2 ust. 1. W przypadku 

wymiany Urządzenia na nowe termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia 

rzeczy wolnej od wad.  

3. Czas naprawy lub wymiany Urządzenia każdorazowo będzie ustalony protokolarnie 

pomiędzy Sprzedawcą a upoważnionym pracownikiem Kupującego. Czas naprawy nie 

może być dłuższy niż 120 dni od daty zgłoszenia. Czas wymiany Urządzenia nie może być 

dłuższy niż 28 tygodni od daty zgłoszenia.  

4. W przypadku dokonania trzech kolejnych napraw Urządzenia, Sprzedawca zobowiązany 

będzie, po otrzymaniu zgłoszenia o kolejnej usterce lub nieprawidłowości, wymienić 

Urządzenie na nowe. 

5. Ze strony Sprzedawcy osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń o usterce lub 

nieprawidłowości Urządzenia i koordynacji prac związanych z realizacją serwisu 

gwarancyjnego jest ……………………. , tel. …………, e-mail ……………………. . 

6. Ze strony Kupującego do składania zgłoszeń, o których mowa w ust. 5, osobą upoważnioną 

jest …………… , tel. ………. , e-mail: ……………………  

7. W sprawach związanych ze zgłoszeniami związanymi z usterkami lub nieprawidłowościami 

Urządzenia i realizacją serwisu gwarancyjnego oraz wsparcia technicznego Strony będą 

porozumiewały się telefonicznie i drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że zgłoszenia,  

o których mowa wyżej będą realizowane drogą elektroniczną. 

8. Zmiany danych określonych w ust. 5 i 6 wymagają poinformowania drugiej Strony drogą 

elektroniczną i nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy, przy czym do czasu 

poinformowania drugiej strony o zmianie zgłoszenie dokonane osobie wskazanej w ust. 5 

uznaje się za skuteczne. 

9. Jeżeli Sprzedawca nie usunie wady Urządzenia w terminie ustalonym zgodnie z ust. 3, 

Zamawiający uprawniony jest do zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej, na koszt 

Sprzedawcy, bez utraty gwarancji jakości. 
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10. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przez Sprzedawcę obowiązków gwarancyjnych 

określonych niniejszą umową ponosi on sam. 

11. Sprzedawcę obciąża niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Urządzenia  

w okresie od dnia jego wydania Sprzedawcy celem realizacji obowiązków gwarancyjnych, 

do dnia jego odebrania przez Kupującego. 

12. Świadczenie gwarancyjne nie obejmuje uszkodzeń zaistniałych w wyniku użytkowania 

Urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, w tym uszkodzeń mechanicznych, a także  

w przypadku stwierdzenia ingerencji w konstrukcję Urządzenia czy próby naprawy poza 

serwisem Sprzedawcy, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 9. 

13. Sprzedawca oświadcza, że postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają, nie 

ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów 

o rękojmi za wady Urządzenia, a Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

 

§ 4 

1. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę Umowy w terminie określonym w § 2 

ust. 7, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Sprzedawcy, bez 

wyznaczania terminu dodatkowego, a Sprzedawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu 

żadne roszczenia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z powodu niezrealizowania jej przez 

Sprzedawcę w terminie określonym w § 2 ust. 7, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę 

umowną w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 2 ust. 1. 

3. W przypadku zwłoki Sprzedawcy w realizacji Umowy w stosunku do terminu określonego 

w § 2 ust. 7, zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia 

brutto określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. Postanowienie niniejszego ustępu nie 

wyłącza uprawnień Kupującego określonych w ust. 1 i 2. 

4. W razie zwłoki w realizacji obowiązków gwarancyjnych, o których mowa w § 3, w stosunku 

do terminu ustalonego w § 3 ust. 3, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną 

w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki. Ww. kara umowna może być naliczana za każde naruszenie obowiązku w realizacji 

serwisu gwarancyjnego. Powyższe postanowienie nie wyłącza uprawnienia określonego 

w § 3 ust. 9. 

5. Powyższe kary umowne podlegają sumowaniu do kwoty nie wyższej, niż 15% 

wynagrodzenia brutto, a Kupujący ma prawo do potrącenia kar umownych z należnego 

Sprzedawcy wynagrodzenia bez potrzeby uzyskania na to jego zgody. 
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6. Kupujący uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w przypadku gdy wysokość szkody 

będzie wyższa od określonych powyżej kar umownych. 

 

§ 5 

1. Sprzedawca przeprowadzi szkolenia z obsługi urządzenia dla 3 pracowników Kupującego, 

które odbędzie się w siedzibie Kupującego w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami.  

2. Szkolenie zostanie potwierdzone certyfikatem lub zaświadczeniem dla uczestników. 

3. W dniu dostarczenia Urządzenia Wykonawca przekaże: 

1) pełną dokumentację techniczną Urządzenia w języku polskim lub angielskim, w formie 

drukowanej (oprawioną w sposób zapobiegający zniszczeniu) lub na nośniku 

elektronicznym w formacie *.pdf lub *.doc; dokumentacja techniczna powinna 

zawierać m.in.: instrukcje działania poszczególnych elementów składowych systemu, 

obsługi, konserwacji, diagnostyki i postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz rysunki 

urządzenia i schematy działania; 

2) kartę gwarancyjną (od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego) wystawioną 

przez Wykonawcę w formie papierowej. 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i mogą być dokonane jedynie 

za zgodą obydwu Stron, w sytuacjach dopuszczonych przepisami prawa. 

 

§ 7 

1. Do spraw nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia sporów. W przypadku braku 

możliwości polubownego rozstrzygnięcia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Kupującego. 

 

§ 8 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Kupującego, jeden 

dla Sprzedawcy. 

 

Sprzedawca     Kupujący 


