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UMOWA SPRZEDAŻY  

NR 1/DN/1.2.1/2017 

Z DNIA……………………….. 

Zawarta przez i pomiędzy: 

Mirosławem Angielczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Dary Natury 

Mirosław Angielczyk z siedzibą w: Koryciny 73, 17-315 Grodzisk, NIP: 544-000-25-37, 

REGON 050003152, zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Dostawcą” 

przy czym Zamawiający i Dostawca są zwani łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”.  

I.  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Na podstawie i warunkach określonych w niniejszej umowie oraz załącznikach, 

Zamawiający kupuje a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć następujące urządzenia: 

a) System GC-MS/HS w konfiguracji: chromatograf gazowy, automatyczny podajnik do 

próbek ciekłych, detektor mas (MS), przystawka headspace (HS) 

b) System HPLC 

c) Zestaw emisyjnego spektrometru ICP-OES 

d) Mineralizator mikrofalowy 

e) Aparatura do oznaczania białka/azotu metodą Kiejdahla  

f) Aparatura do oznaczania glutenu - testy immunoenzymatyczne 

g) Piec do spopielania 

h) Sprzęt do ekstrakcji na fazie stałej SPE 

i) Sprzęt do ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami 
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j) Spektrofotometr UV-VIS 

k) Homogenizator z wyposażeniem 

l) Wyparka próżniowa z pompą próżniową i kontrolerem próżni 

m) Zmywarka przemysłowa 

n) Robot kielichowy wielofunkcyjny 

o) Titrator z wyposażeniem 

p) Wirówka wraz z wirnikiem 50 ml oraz 1,5 ml 

q) Dygestorium 

r) Zestaw startowy podstawowego szkła laboratoryjnego 

s) Młyn laboratoryjny 

t) Linia do produkcji czystego granulatu bez dodatków 

u) Prasa do lizawek 

v) Kapsułkarka 

2. Dostarczone urządzenia będą nowe, nieużywane oraz będą posiadać wymagane prawem 

dokumenty dopuszczające maszyny do obrotu i użytkowania. 

3. Dostarczone urządzenia będą spełniać parametry techniczne i użytkowe, określone w 

załączonej ofercie Dostawcy z dnia…… 

4. Umowa obejmuje dostawę urządzeń do siedziby Zamawiającego, montaż i uruchomienie 

urządzeń oraz szkolenie personelu Zamawiającego w miejscu uruchomienia. 

 

II.  

WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Łączna Cena przedmiotu umowy wynosi………………………..PLN netto. 

2. Ceny poszczególnych urządzeń będących przedmiotem umowy są następujące: 

a) System GC-MS/HS w konfiguracji: chromatograf gazowy, automatyczny podajnik do 

próbek ciekłych, detektor mas (MS), przystawka headspace (HS)……………………….. 

b) System HPLC………………….. 

c) Zestaw emisyjnego spektrometru ICP-OES………………………. 

d) Mineralizator mikrofalowy…………………………. 

e) Aparatura do oznaczania białka/azotu metodą Kiejdahla……………..  

f) Aparatura do oznaczania glutenu - testy immunoenzymatyczne…………….. 
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g) Piec do spopielania………………………….. 

h) Sprzęt do ekstrakcji na fazie stałej SPE…………………………. 

i) Sprzęt do ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami……………. 

j) Spektrofotometr UV-VIS…………………………………… 

k) Homogenizator z wyposażeniem………………………………………. 

l) Wyparka próżniowa z pompą próżniową i kontrolerem próżni…………………………….. 

m) Zmywarka przemysłowa………………………………………………… 

n) Robot kielichowy wielofunkcyjny…………………………………………. 

o) Titrator z wyposażeniem………………………………………………….. 

p) Wirówka wraz z wirnikiem 50 ml oraz 1,5 ml……………………………………………… 

q) Dygestorium…………………………………………………………………………………... 

r) Zestaw startowy podstawowego szkła laboratoryjnego…………………………………… 

s) Młyn laboratoryjny…………………………………………………………………………….. 

t) Linia do produkcji czystego granulatu bez dodatków…………………………………….. 

u) Prasa do lizawek…………………………………………………………………………….. 

v) Kapsułkarka……………………………………………………………………………… 

3. Cena określona w ust. 1 powyżej obejmuje także: opakowanie, oznakowanie, załadunek, 

umocowanie i zabezpieczenie przedmiotu umowy oraz koszty materiałów wykorzystanych 

do tych celów; dostawę urządzeń do siedziby Zamawiającego transportem Dostawcy; 

montaż i uruchomienie urządzeń; szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi urządzeń w 

języku polskim i w miejscu uruchomienia, a także wsparcie aplikacyjne (pomoc techniczną) 

przez pierwsze dwa lata od daty zakończenia dostawy. 

4. Ceny wskazane w ust. 1 i 2 powyżej są cenami w ujęciu netto i nie obejmują podatku VAT, 

który zostanie naliczony przez Dostawcę według stawki obowiązującej w dniu wystawienia 

faktury.  

5. Strony zgodnie ustalają, że każde z urządzeń będących przedmiotem Umowy jest 

rozliczane odrębnie. W konsekwencji Strony uzgadniają, iż Dostawca wystawiać będzie 

odrębne faktury za każde urządzenie będące przedmiotem niniejszej Umowy. Tym samym 

wpłaty wnoszone przez Zamawiającego w poczet uregulowania należności za dane 

urządzenie nie będą zaliczane przez Dostawcę w poczet należności za inne urządzenia. 

6. Płatności wynikające z Umowy będą dokonywane na podstawie faktur VAT wystawianych 

przez Dostawcę, w walucie PLN i na rachunek bankowy wskazany w fakturach.  
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7. Strony przyjmują do akceptującej wiadomości następujący harmonogram realizacji płatności 

wynikających z niniejszej Umowy: 

a) Zaliczka w wysokości ............. Ceny za każde z urządzeń, o których mowa w ust. 2 

powyżej płatna w terminie do ……………. dni od dnia zawarcia Umowy; 

b) Zaliczka w wysokości ………………. Ceny urządzenia, o których mowa w ust. 2 

powyżej płatna w ciągu  ……………….. dni od dnia pisemnego poinformowania 

Zamawiającego o gotowości do dostawy  i uruchomienia danego urządzenia; 

c) Opłata końcowa w wysokości ………………….. Ceny urządzenia, płatna w ciągu 

………… dni od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w punkcie III ust. 11,   przy czym protokół zostanie 

sporządzony odrębnie dla każdego z urządzeń, o których mowa w ust. 2 powyżej. 

8. Po zakończeniu dostawy urządzeń i uregulowaniu należności przez Zamawiającego, 

Dostawca wystawi Zamawiającemu faktury końcowe, odrębne dla każdego z urządzeń, o 

których mowa w ust. 2 powyżej. 

9. W przypadku nie wykonania Umowy przez Dostawcę w całości lub części,  kwoty pobranych 

zaliczek podlegają zwrotowi w pełnej wysokości. 

III.  

TERMIN DOSTAWY, INSTALACJA, URUCHOMIENIE, SZKOLENIE I ODBIÓR 

1. Ostateczny termin wypełnienia zobowiązań Dostawcy wynikających z niniejszej Umowy 

Strony ustalają na dzień……………….., zgodnie z załączoną ofertą. 

2. Dostawca powiadomi Zamawiającego w drodze pisemnej o gotowości dostawy i instalacji 

oraz uruchomienia urządzeń będących przedmiotem niniejszej Umowy na minimum 14 dni 

przed planowanym terminem ich  dostawy. 

3. W przypadku zmiany terminu dostawy i instalacji maszyn z powodów leżących po stronie 

Zamawiającego, Dostawca wyznaczy kolejny możliwy termin, a Zamawiający nie może 

wnosić roszczeń z tytułu wynikających z tego opóźnień.  

4. Strony zgodnie dopuszczają możliwość odrębnej dostawy i uruchomienia poszczególnych 

urządzeń, o których mowa w pkt. I ust. 1.  

5. Dostawca zapewnia transport urządzeń do siedziby Zamawiającego na własną 

odpowiedzialność i własny koszt. 
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6. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić odpowiedni sprzęt i/lub personel do rozładunku i 

ustawienia urządzeń w wybranym miejscu.  

7. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie wymaganej infrastruktury i 

prawidłowych warunków montażu, uruchomienia i eksploatacji urządzeń, tj. w szczególności 

pomieszczeń, wody, przyłącza energii elektrycznej itp. 

8. Dostawca przeprowadzi montaż każdego z urządzeń będących przedmiotem Umowy, 

przeprowadzi ich uruchomienie oraz przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego  w 

zakresie obsługi każdego z urządzeń. 

9. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu instrukcji obsługi każdego z 

urządzeń w języku polskim i najpóźniej do dnia sporządzenia Protokołu Dostawy 

Przedmiotu Umowy dla danego urządzenia.  

10. Wszystkie czynności, o których mowa w ust. 8 powyżej zostaną przeprowadzone przez 

personel Dostawcy komunikujący się w języku polskim lub w obecności tłumacza 

zapewnionego przez Dostawcę. 

11. Zakończenie dostawy każdego z urządzeń będących przedmiotem niniejszej umowy 

zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Stron, poprzez podpisanie Protokołu Dostawy 

Przedmiotu Umowy, sporządzonego odrębnie dla każdego z urządzeń, o których mowa w 

punkcie I ust. 1, po dostarczeniu i uruchomieniu danego urządzenia oraz przeszkoleniu 

personelu Zamawiającego. 

IV.  

WARUNKI GWARANCJI 

 

1. Okres gwarancji na każde z urządzeń będące przedmiotem Umowy wynosi … miesięcy. 

2. Okres gwarancji liczony jest od daty sporządzenia Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy 

dla danego urządzenia. 

3. Gwarancja obejmuje elementy elektryczne i mechaniczne, bez jakichkolwiek ograniczeń. 

4. Za wszelkie naprawy wynikające z udzielonej gwarancji odpowiedzialny jest Dostawca.  

5. Wszelkie roszczenia związane z jakością i/lub niezawodnością w funkcjonowaniu 

dostarczonych urządzeń będą kierowane przez Zamawiającego do Dostawcy w formie 

pisemnej, pod adres: ……………………. lub drogą mailową na adres: …………………… 

6. W czasie trwania okresu gwarancji Dostawca zobowiązuje się do wykonywania napraw 

urządzeń, udzielania wszelkiej możliwej pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych  
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oraz wymiany części zamiennych, a jeżeli będzie to konieczne również do wymiany 

niesprawnych urządzeń na wolne od wad.  

V. 

 SERWIS I POMOC TECHNICZNA 

1. Gwarancyjny i pogwarancyjny serwis techniczny Dostawcy komunikuje się w języku polskim 

lub poprzez tłumacza zapewnionego przez Dostawcę i jest dostępny minimum 5 dni w 

tygodniu.  

2. W ramach niniejszej Umowy Dostawca zapewnia Zamawiającemu bezpłatne wsparcie 

techniczne w zakresie eksploatacji nabytych urządzeń w wymiarze 5 dni roboczych do 

wykorzystania w ciągu dwóch pierwszych lat od zakończenia dostawy, tj. od daty podpisania 

ostatniego Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy. 

3. W okresie obowiązywania gwarancji serwis techniczny urządzeń jest nieodpłatny. Oznacza 

to, iż Dostawca pokrywa wszystkie koszty związane z serwisowaniem urządzeń, w tym w 

szczególności: koszty części eksploatacyjnych i zamiennych urządzeń, koszty dojazdów, 

wyżywienia i zakwaterowania pracowników serwisu. 

4. Przeglądy pogwarancyjne urządzeń są wykonywane odpłatnie według ówcześnie 

obowiązującego cennika Dostawcy. 

5. Reakcja serwisu Dostawcy, w ramach serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, nastąpi w 

ciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania przez Dostawcę zgłoszenia od 

Zamawiającego, dotyczącego w szczególności: awarii i/lub usterki i/lub problemu 

technicznego i/lub konieczności przeprowadzenia przeglądu okresowego. Zgłoszenia 

serwisowe zgłaszane będą drogą mailową pod adresem: ……………. 

 

VI. 

 KARY UMOWNE 

1. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za zawinioną przez Dostawcę zwłokę w 

terminowej realizacji zobowiązań wynikających z Umowy, w wysokości 0,5%  za każdy 

dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w punkcie III ustęp 1 Umowy. 

2. Kary umowne są naliczane od Ceny każdego z urządzeń, które nie zostało i/lub nie zostały  

dostarczone w terminie określonym w punkcie III ustęp 1 Umowy. 
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3. Zwłoka niezawiniona przez Dostawcę nie może być przedmiotem kar umownych. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, których Dostawca nie mógł przewidzieć w trakcie 

zawierania Umowy, może on wystąpić do Zamawiającego z propozycją przesunięcia 

terminu dostawy, na którą Zamawiający może wyrazić zgodę.  

5. Kary umowne nie obejmują sytuacji, gdy dostawa i/lub instalacja i/lub uruchomienie 

urządzeń i/lub szkolenie personelu Zamawiającego zostaną opóźnione z powodów leżących 

po stronie Zamawiającego. 

VII.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Integralną część Umowy stanowi załączona oferta Dostawcy z dnia…………………………..  

2. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia zaistniałych sporów i nieporozumień w 

drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia konsensusu, spór zostanie poddany pod 

ocenę sądowi powszechnemu, właściwemu dla miejsca zamieszkania Zamawiającego. 

3. W kwestiach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w 

szczególności Kodeks Cywilny.  

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają sporządzenia aneksów w 

formie pisemnej, pod rygorem ich nieważności.  

5. Strony pod rygorem odpowiedzialności cywilnej na warunkach ogólnych, zobowiązują się do 

zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych przez drugą Stronę  

oznaczonych jako informacje poufne.  

6. Stwierdzenie nieważności poszczególnych postanowień niniejszej umowy nie unieważnia 

Umowy w całości lub innych warunków dostawy. W takim przypadku Strony są zobowiązane 

do zastąpienia nieważnych postanowień, innymi postanowieniami zgodnymi z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami współżycia społecznego.  

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 
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Na dowód powyższego Umowa została podpisana przez Strony. 

 

 

W imieniu Dostawcy     W imieniu Zamawiającego 

 

 

      ……………………………………..       ……………………………… 

 


