
 
Umowa nr 2019/06/00607 (projekt dostawa pompy iniekcyjnej PC 164)  

 
Zmiany i uwagi do projektu Umowy: 

 
§1 pkt. 5   
 
Proponujemy usunąć punkt 
Uzasadnienie: Wykonawca kupuje i podzleca drobne rzeczy do wykonania.  
 
 ODPOWIEDŹ: Nie wyrażamy zgody na usunięcie. 
 
§2 pkt. 1  
 
Proponujemy, aby zmienić termin wykonania do dnia 30.11.2019 pod warunkiem podpisania 
niniejszej Umowy w terminie do 31.07.2019r. 
 
ODPOWIEDŹ: Akceptujemy termin wykonania do 30.11.2019r. 
 
§4 pkt.2   
 
Proponujemy zapis: 
 
…..w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. 
 
ODPOWIEDŹ: Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu. 
 
§5 pkt. 1   
 
Proponujemy zapis: 
Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot Umowy 24 miesięcy gwarancji rękojmi za 
wyjątkiem elementów zakupowych (silnik pneumatyczny, pompa hydrauliczna, rozdzielacz 
hydrauliczny, zawór redukcyjny pneumatyczny, przygotowanie powietrza i filtr 
pneumatyczny) na które, gwarancja wynosi 12 miesięcy (zgodnie z gwarancją ich 
producentów) licząc od daty podpisania przez upoważnionych Przedstawicieli Stron 
protokołu odbioru dostaw – bez uwag. 
 
ODPOWIEDŹ: Akceptujemy zmianę zapisu. 
 
 
§5 punkt 2  
 
Proponujemy zapis: 
 
W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji i rękojmi wad, Wykonawca zobowiązuje się 
niezwłocznie po pisemnym zawiadomieniu (faksem nr…………..) i telefonicznym 
uzgodnieniu na nr telefonu ……………………….. , naprawić lub wymienić wadliwe elementy  
na koszt własny w terminie pisemnie uzgodnionym z Zamawiającym. Zgłoszenie wad/usterek 
dokonane przez Zamawiającego będzie uznane za skuteczne, jeśli nastąpi faksem na  
nr wskazany powyżej w systemie 7 dni/24 godziny. 
 
ODPOWIEDŹ: Akceptujemy zmianę zapisu. 
 
 
 
 



§6 pkt. 1, 1g  
 
Proponujemy zapis: 
 
Za naruszenie przez Wykonawcę i Zamawiającego zobowiązania do zachowania poufności 
określonego  w § 11 umowy w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za 
każdy stwierdzony przypadek,   
 
 
ODPOWIEDŹ: Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu. 
 
 
§7 pkt. 1  
 
Proponujemy zmianę zapisu: 
 
W celu zabezpieczenia właściwego wykonania przedmiotu Umowy zobowiązań wynikających 
z rękojmi i/lub gwarancji Wykonawca przekaże Zamawiającemu zabezpieczenie w wysokości 
3% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 ust. 1. Zabezpieczenie to pobierze 
Zamawiający z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 
 
ODPOWIEDŹ: Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu. 
 
 
§7 pkt. 13 
 
Podpunkt a) anulowany  
Podpunkt b) zmieniony: 
3% kwoty zatrzymania wynagrodzenia netto po upływie gwarancji i rękojmi.  
 
ODPOWIEDŹ: Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu. 
 
§ 9 pkt. 1.1 i 1,2 uważamy, że powinny zostać wykreślone.  
 
ODPOWIEDŹ: Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu. 
 
§ 9 pkt. 2.1 również ten punkt powinien zostać wykreślony.   
 
 
 ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę na zmianę zapisu. 
 
 
 


