
 
Pytanie: Odpowiedź 

1) § 2 TERMIN REALIZACJI 
1. Przy złożeniu zamówienia do dnia 

06.07.2020 – termin umowy wraz z 
kompletem dokumentów zostanie 
zrealizowany w terminie do 19.10.2020r. 

Po złożeniu zamówienia po dniu 06.07.2020 – 
termin umowy wraz z kompletem dokumentów 
zostanie zrealizowany do 14 tygodni. 
 
2) § 5 GWARANCJA I SERWIS 

2. Czas reakcji serwisu Dostawcy, mający na 
celu podjęcie działań doprowadzających 
do usunięcia stwierdzonych w okresie 
gwarancji i rękojmi wad/usterek, wynosi 
24 godziny liczonych w zakresie dni 
roboczych , licząc od daty telefonicznego 
zgłoszenia przez Odbiorcę, 
potwierdzonego na podany niżej adres e-
mail Dostawcy:________ 

3. W okresie gwarancji Dostawca 
zobowiązuje się usunąć stwierdzone 
wady/usterki na koszt własny w terminie 
10 dni roboczych. 

Strony dopuszczają inny termin na usunięcie 
wad/usterek – technicznie możliwy do realizacji i 
uzgodniony przez strony. 

4. Jeżeli Dostawca ze swej winy nie usunie 
wad w uzgodnionym terminie, Odbiorca 
ma prawo dokonać niezbędnych napraw 
lub wymiany zareklamowanego elementu 
przedmiotu Umowy na koszt i 
odpowiedzialność Dostawcy, bez 
uszczerbku dla praw Odbiorcy z tytułu 
zobowiązań gwarancyjnych, pod 
warunkiem, Że Dostawca zostanie 
wcześniej o tym powiadomiony przez 
Odbiorcę na piśmie. 

 
3) § 6 KARY UMOWNE 

5.  Informacje kanalizowane przez Odbiorcę, 
wymienione w § 9, wysyłane na adres 
mailowy: confidential@tubes-
international.com , pod warunkiem 
oznaczenia ich jako „poufne”, podlegają 
rygorom kary umownej w wysokości o 
których mowa w § 6 ust. f. 

6.   Łączna wysokość kar umownych nie może 
przekroczyć 20% wartości niniejszej 
umowy. 

Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę 
Ad. 2.  § 5 GWARANCJA I SERWIS 

Pkt. 2 Zamawiający nie wyraża zgody  
Pkt. 3 Zamawiający modyfikuje zapis: 
Strony dopuszczają inny termin na 
usunięcie wad/usterek możliwy do 
realizacji i uzgodniony przez strony. 
Jeśli Strony wspólnie nie ustalą terminu  
usunięcia wad i usterek w ciągu 2 dni 
roboczych- termin wyznacza Odbiorca 
Pkt. 4 – Zamawiający nie wyraża zgody 

Ad. 3. § 6 KARY UMOWNE 
Pkt. 5 Zamawiający nie wyraża zgody 
Pkt. 6 Zamawiający nie wyraża zgody 
Pkt. 7 Zamawiający nie wyraża zgody 

Ad. 4. § 8 ZMIANA I ODSTAPIENIE OD 
UMOWY 

Pkt. 3 Zamawiający wyraża zgodę 
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7. Wysokość roszczeń odszkodowawczych 
Kupującego ograniczona jest do wartości 
rynkowej towaru bądź jego wadliwej części 
lub do wysokości i na warunkach Polisy 
Ubezpieczeniowej OC Sprzedającego, w 
zależności od tego, która z tych kwot jest 
wyższa. 

 
4) § 8 ZMIANA I ODSTAPIENIE OD UMOWY 

3. Odbiorcy przysługuje prawo 
natychmiastowego odstąpienia od umowy 
po uprzednim pisemnym wezwaniu do 
zaprzestania naruszeń, z przyczyn leżących 
po stronie Dostawcy, w przypadku 
dostarczenia przez Dostawcę przedmiotu 
umowy niezgodnego z zakresem, 
określonym w Umowie 

 


