
Zalącznik nr 2 do Zaproszenia, sygn. MG110812017 
Projekt umowy 

UMOWA SPRZEDAŻY 

dnia ..................2017, w Radomiu, pomi ędzy: 

(1) Fabrykę  Broni „ŁUCZNIK" - Radom Sp. z o.o., działającą  zgodnie z prawem 
polskim, mającą  siedzibę  przy ul. Grobickiego 23, 26-617 Radom, Polska, 
zarejestrowaną  w rejestrze przedsi ębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod nr KRS: 0000031426, numer podatkowy 
(NIP): 948-21-82-612, z kapita łem zakładowym w wysoko ści 89.618.500,-PLN, 
reprezentowaną  przez: 

zwaną  dalej: KUPUJĄCYM lub ZAMAWIAJĄCYM, 

oraz 

(2) ......................................................„ działającą  zgodnie z prawem .......... 

mającą siedzibę  przy ul..................................................................... 
zarejestrowaną  w rejestrze przedsi ębiorców KRS prowadzonym przez S ąd Rejonowy 
w ........................„ pod nr KRS . ..................„ numer podatkowy (NIP): 

.......„ z kapitałem zakładowym w wysokości ..................... 
PLN, reprezentowan ą  przez: 

zwaną  dalej: DOSTAWCĄ , 

podpisana została, w wyniku postępowania na zakup maszyn i urz ądzeń, przeprowadzonego 
przez Zamawiającego w trybie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. 
2017, poz. 459 z późn. zm.), sygn. MG110812017, niniejsza umowa o następującej treści: 

1. Przedmiot umowy. 

1.1 Zgodnie z niniejszą  Umową  DOSTAWCA sprzedaje i dostarcza, a KUPUJĄCY nabywa 
przedmiot Umowy, którym jest urządzenie: 
a) wciskarka: produkcji ...............„ rodzaj/typ ............................oznaczenie 

.............................. -sztuk4, 
b) znakowarka laserowa: produkcji ...............„ rodzaj/typ ........................... 

oznaczenie ..............................- sztuk 1, 
c) piła taśmowa: produkcji ...............„ rodzaj/typ ...........................„ oznaczenie 
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•  -sztuki, 
d) piła 	tarczowa 	do 	aluminium: 	produkcji 	 .„ 	 rodzaj/typ 

.......„ oznaczenie ..............................- sztuk 1 
o parametrach, z wyposażeniem i ukompletowaniem określonym w Zalęczniku nr 1 
do Umowy, zwane dalej łącznie: Urządzeniem. 

1.2 Urządzenie jest fabrycznie nowe (rok produkcji 2017), nieu żywane, kompletne, w pełni 
sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, jako ści pierwszej, legalnie 
oznaczone znakiem CE, dopuszczone bez zastrze żeń  do korzystania (wykorzystywania) na 
terenie Unii Europejskiej. Oprogramowanie Urządzenia umożliwia używanie (obsługę) 
Urządzenia wjęzyku polskim. 

2. Ceny i platno ści. 

2.1 Cenę  i warunld płatności określono w punktach 2.2 - 2.5 poniżej. Cena obejmuje wszystkie 
koszty i wydatki DOSTAWCY zwi ązane z zawarciem i wykonaniem Umowy. Koszty 
rozładunku i transportu wewnętrznego w zakładzie KUPUJĄCEGO ponosi KUPUJĄCY. 

2.2 Ostateczna cena za Urz ądzenia wynosi 
- 	dla każdej wciskarki - ................(s łownie . ..................) złotych / Euro netto, 

(słownie. ..................) złotych! Euro brutto, 
- 	dla znakowarki laserowej - ..................(s łownie . ...............) złotych / Euro 

netto, ............. ... (słownie .  .................. ) złotych / Euro brutto, 
- 	dla piły taśmowej - ..................(słownie: ...............) z łotych / Euro netto, 

(słownie . ..................) złotych / Euro brutto, 
- 	dla piły tarczowej do aluminium - ..................(słownie . ...............) złotych / 

Euro netto, ............. ... (s łownie. .................. ) złotych / Euro brutto, 
tj. łącznie . ................ (słownie . ..................) złotych! Euro netto i ................ 
(słownie . ..................) złotych! Euro brutto. 
Koszty opakowania, załadunku, dostawy - transportu, ubezpieczenia, montażu, 
uruchomienia, szkolenia personelu i inne zwi ązane z dostawą  są  wliczone w cenę . 

2.3 Uzgodnione zosta ły następujące warunki płatności: 
a) 50 % zaliczki w wysokości ...............(słownie. ...............) złotych / Euro brutto, 

po dostawie kompletnego Urządzenia do siedziby KUPUJĄCEGO, co potwierdzone 
zostanie w Protokole Odbioru Wst ępnego. 
Płatność  nastąpi w terminie 5 dni od daty podpisania ww. Protoko łu, po otrzymaniu przez 
KUPUJĄCEGO faktury VAT wystawionej przez DOSTAWC Ę . 

b) 50 % w wysokości ..................(słownie . ..................) złotych! Euro brutto - w 
terminie 14 dni od daty podpisania przez Strony Protoko łu Odbioru Końcowego (tj. po 
dostawie, uruchomieniu Urządzenia (parametryzacji) i jego sprawdzeniu, wykonaniu 
szkolenia personelu oraz wykonaniu przez DOSTAWC Ę  wszystkich innych obowi ązków 
określonych w Umowie związanych z dostawą), na podstawie stosownej faktury VAT 
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(końcowej) 	wskazującej 	całą 	wartość 	Urządzenia 	oraz 	zapłacone 
przez KUPUJĄCEGO zaliczki. 

2.4 W przypadku opóźnienia płatności przez KUPUJĄCEGO DOSTAWCA ma prawo 
naliczyć  odsetki ustawowe za opóźnienie. 

2.5 Płatności będą  dokonywane na rachunek bankowy DOSTAWCY w Banku 
......................„ w złotych polskich: 

IBAN . .............................................. 
rachunek nr .............................. 

3. Własność  Urządzenia 

Własność  Urządzenia przechodzi na KUPUJĄCEGO w chwili podpisania przez Strony 
Protokołu Odbioru Wstępnego. 

4. Dostawa. 

4.1 Terminy realizacji Umowy: 
a) zgłoszenie gotowości do dostawy: .... tydzień  2017, 
b) dostawa: 5 dni roboczych po zgłoszeniu gotowości do dostawy; ostateczny termin 

dostawy nie później niż  do dnia ........................ 
c) instalacja i rozruch (parametryzacja) Urz ądzenia oraz szkolenie personelu 

KUPUJĄCEGO: 5 dni roboczych po dostawie, 
d) odbiór końcowy: 2 dni robocze po wykonaniu czynno ści opisanych w punkcie c), 

co potwierdzone zostanie przez Strony Protoko łem Odbioru Końcowego, w żadnym 
jednak wypadku nie dłużej niż  7 dni roboczych od daty dostawy i nie d łużej niż  do 
dnia ...................(w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). 

4.2 Warunki dostawy: DAP - Radom, zak ład KUPUJĄCEGO: Radom, ul. Grobickiego 23, 
zgodnie z Incoterms 2010 (koszty i ryzyka opakowania, dostawy i ubezpieczenia 
Urządzenia ponosi DOSTAWCA), z zastrzeżeniem postanowień  poniższych. 
DOSTAWCA poinformuje KUPUJĄCEGO o dokładnym czasie dostawy 5 dni przed 
dostawą. KUPUJĄCY zapewnia rozładunek Urządzenia w jego siedzibie oraz jego 
przeniesienie do miejsca instalacji, zgodnie z instrukcj ą  rozładunku stanowiącą  
Zalącznik nr 2 do Umowy. 
Dostawa potwierdzona zostanie podpisaniem przez Strony Protoko łu Odbioru 
Wstępnego. 

4.3 W przypadku zwłoki DOSTAWCY w realizacji dostawy, zgodnie z punktem 4.1 lit. b) lub 
zwłoki z bezusterkowym odbiorem końcowym, o którym mowa w punkcie 4.1 lit. d), 
KUPUJĄCY ma prawo naliczyć  DOSTAWCY karę  umowną  w wysokości 0,25 
(dwadzieścia pięć  setnych) % łącznej ceny Urządzenia netto, wskazanej w punkcie 2.2. 
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Umowy, za każdy dzień  zwłoki, nie więcej jednak niż  25 (dwadzieścia pięć) % łącznej ceny 
Urządzenia netto. 

4.4 Jeśli opóźnienie w realizacji etapu Umowy, o którym mowa w punkcie 4.1 lit. b) lub d) 
będzie dłuższe niż  30 dni, KUPUJĄCY ma prawo (oprócz naliczenia kary, o której mowa 
w punkcie 4.3 powyżej) odstąpić  od Umowy. 

S. Odbiory 

5.1 W momencie dostawy KUPUJĄCY rozpakuje i sprawdzi - jeśli to możliwe w obecności 
przedstawicieli DOSTAWCY - kompletność  Urządzenia oraz brak widocznych uszkodzeń, 
co potwierdzone zostanie w Protokole Odbioru Wst ępnego. 
KUPUJĄCY ma prawo odmówi ć  przyjęcia Urządzenia i podpisania Protoko łu Odbioru 
Wstępnego, gdy Urządzenie jest niekompletne lub zostało wyraźnie uszkodzone w czasie 
transportu. 
Ryzyko utraty lub uszkodzeń  Urządzenia przechodzi na KUPUJĄCEGO z chwilą  
dostawy (zgodnie z warunkami dostawy, o których mowa w pkt. 4.2 powy żej), 
tj. od momentu rozładunku i podpisania Protoko łu Odbioru Wstępnego, co nie wyłącza 
odpowiedzialno ści DOSTAWCY za uszkodzenia spowodowane przez niego w trakcie 
instalacji, montażu, rozruchu lub procedury odbiorowej Urz ądzenia lub za uszkodzenia, 
których nie można było stwierdzić  wzrokowo przy dostawie. 

5.2 Odbiór końcowy Urządzenia odbędzie się  w zakładzie KUPUJĄCEGO i obejmować  
będzie: montaż, instalację, uruchomienie (w tym parametryzacj ę) Urządzenia  oraz 
szkolenie personelu KUPUJĄCEGO. 
Bezusterkowy odbiór końcowy zostanie zakończony podpisaniem przez Strony Protoko łu 
Odbioru Końcowego. 

5.3 KUPUJĄCY ma prawo odmówi ć  odbioru Urządzenia i podpisania Protoko łu Odbioru 
Końcowego w przypadku wad (usterek) uniemo żliwiających jego bezpieczną  
lub skuteczną  pracę, zgodnie z parametrami umownymi. KUPUJĄCY ma także prawo 
odmówić  odbioru Urządzenia  z przyczyn drobnych wad (usterek) nie maj ących wpływu 
na bezpieczeństwo pracy lub funkcjonalno ść  lub skuteczność  pracy Urządzenia. 

5.4 Wszystkie wady (usterki) zostaną  wskazane w protokole roboczym i usunięte w terminie 
określonym przez Strony, nie d łuższym jednak niż  14 dni. Powyższe nie stanowi 
prolongaty terminu realizacji Umowy dla DOSTAWCY, okre ślonego w punkcie 4.1 
Umowy. W takim wypadku całą  procedura odbioru zostanie powtórzona. 

5.5 Wraz z dostawą  DOSTAWCA zobowiązuje się  przekazać  KUPUJĄCEMU informacje 
i dokumenty techniczne dotycz ące Urządzenia w j ęzyku polskim, które są  niezbędne, 
aby umożliwić  KUPUJĄCEMU obsługę  i konserwację  Urządzenia, tj. (o ile dotyczy): 

- instrukcja obsługi, 
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- instrukcja sterowania i programowania, 
- instrukcja konserwacji i eksploatacji, 
- schematy elektryczne, 
- schematy hydrauliczne (je śli mają  zastosowanie), 
- schematy pneumatyczne (je śli mają  zastosowanie), 
- schematy chłodzenia i smarowania (jeśli mają  zastosowanie), 
- deklaracja zgodno ści (CE) dla Urządzenia zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przekazanie KUPUJĄCEMU kompletu ww. dokumentów jest warunkiem 
przeprowadzenia procedury odbioru ko ńcowego i podpisania Protoko łu Odbioru 
Końcowego. 

6. Szkolenia. 

6.1 DOSTAWCAjest zobowiązany zapewni ć  szkolenia w zakresie: 
a) budowy, obsługi i eksploatacji oraz 
b) utrzymania Urządzenia 
dla wskazanych przez KUPUJĄCEGO pracowników. 

6.2 Szkolenie odbędzie się  w siedzibie KUPUJĄCEGO (Radom). 
Łączny wymagany wymiar szkolenia: ... x 8 godz., tj. ... godz. zegarowych. 
Szkolenie prowadzone b ędzie wjęzyku polskim, dla ... pracowników KUPUJĄCEGO. 
Data szkolenia: ... tydzień  2017. 

7. Gwarancja i odpowiedzialność  za usterki. 

7.1 DOSTAWCA udziela ...-miesięcznej gwarancji jako ści dla Urządzenia, liczonej od daty 
bezusterkowego podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 
Zwykłe części zamienne, podlegaj ące normalnemu zużyciu technologicznemu, 
nie są  objęte gwarancj ą. Lista tych części określona została w Zalączniku nr 3 
do Umowy. 
Wszystkie zmiany i modyfikacje Urządzenia  dokonane bez uzgodnienia z DOSTAWCĄ  
lub naprawy przeprowadzone przez podmiot trzeci albo przez DOSTAWC Ę  niewłaściwie 
(np. sprzecznie z instrukcj ą  serwisu DOSTAWCY) albo wymiana cz ęści Urządzenia 
na części nieoryginalne, skutkuje utratą  gwarancji. 

7.2 Okres gwarancji zostanie przed łużony o czas, podczas którego Urządzenie zostało 
wyłączone z użycia w wyniku usterki, licząc od dnia zgłoszenia pisemnego, mailem 
lub faxem, zgodnie z punktem 11.1. 

7.3 DOSTAWCA udziela dodatkowej gwarancji na naprawione lub wymienione podzespo ły 
na okres analogiczny, jak okres wskazany w pkt 7.1 powy żej. 
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7.4 Czas reakcji DOSTAWCY na zgłoszenie usterki wynosi 24 godziny (w dni pracuj ące), 
a wszelkie usterki muszą  być  usunięte w terminie 7 dni roboczych (z wyj ątkiem 
przypadków szczególnych odr ębnie uzgodnionych przez Strony), liczonym od pisemnego 
lub dokonanego pocztą  elektroniczną  lub faxem zgłoszenia usterki przez KUPUJĄCEGO. 
DOSTAWCA gwarantuje w okresie gwarancji sprawno ść  każdej maszyny w skali roku 
na poziomie ... %„ przy założeniu 4000 godzin roboczych wymaganej dost ępności, 
w sześciodniowym tygodniu pracy, na dwie zmiany. 

7.5 Obowiązki gwarancyjne winny zosta ć  wykonane w siedzibie KUPUJĄCEGO 
przez personel DOSTAWCY, na koszt DOSTAWCY i potwierdzone stosownym 
protokołem. 

7.6 DOSTAWCA zapłaci KUPUJĄCEMU karę  w wysokości 0,25 % łącznej ceny Urządzenia 
netto, wskazanej w punkcie 2.2 Umowy, za ka żdy dzień  braku sprawności Urządzenia 
poniżej poziomu wskazanego w punkcie 7.4 Umowy. Weryfikacja rzeczywistego poziomu 
sprawności Urządzenia będzie dokonywana po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, 
przy czym dla pierwszego i ostatniego roku obowi ązywania gwarancji b ędzie dokonywana 
proporcjonalnie do okresu obowi ązywania gwarancji w danym roku kalendarzowym. 
Jeżeli naprawa nie zostanie wykonana w terminie 21 dni od daty zg łoszenia usterki 
lub zostanie wykonana, ale nie przywróci bezpiecze ństwa pracy, funkcjonalno ści 
lub efektywno ści Urządzenia, KUPUJĄCY ma prawo żądać  - niezależnie od ww. kary - 

obniżenia ceny lub odst ąpić  od Umowy. 

7.7 DOSTAWCA gwarantuje - przez okres minimum 5 lat od daty dostarczenia Urz ądzenia - 
odpłatny serwis oraz pe łny dostęp do części zamiennych do Urządzenia. 

7.8 Zasady serwisu (stawki serwisowe) na naprawy nie obj ęte gwarancj ą  oraz na naprawy 
pogwarancyjne określa Załącznik nr 4 do Umowy. 

7.9 DOSTAWCA zapewnia, w okresie obowi ązywania gwarancji, sta ły serwis umiejscowiony 
na terenie RP, od poniedziałku do piątku. 

8. Prawa w łasności intelektualnej. 

8.1 DOSTAWCA dostarcza Urządzenie wolne od praw własności przemysłowej oraz praw 
autorskich podmiotów trzecich. 

8.2 KUPUJĄCY ma prawo korzystać  z oprogramowania Urządzenia bez jakichkolwiek 
ograniczeń, zgodnie z przeznaczeniem Urz ądzenia, przez ca ły okres używania Urządzenia, 
bez ograniczeń  terytorialnych i bez jakichkolwiek dodatkowych op łat na rzecz 
DOSTAWCY lub podmiotów trzecich (licencja). 

8.3 W okresie gwarancji DOSTAWCA zobowiązuje się  do bezpłatnej aktualizacji 
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oprogramowania Urządzenia, zgodnie ze standardowymi wytycznymi (zaleceniami) 
producenta. 

8.4 Jeżeli Urządzenie zostanie sprzedane lub w inny sposób rozporz ądzone przez 
KUPUJĄCEGO, KUPUJĄCY ma p rawo do przekazania nabywcy wszystkich 
koniecznych rysunków, dokumentacji, oprogramowania i innych praw wynikaj ących 
z niniejszej Umowy. 

9. Sita wyższa. 

9.1 Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno ści wobec drugiej Strony za jakiekolwiek 
opóźnienia lub niewykonanie swoich zobowiązań  wynikających z Umowy w przypadku 
i w zakresie, gdy takie opóźnienie lub niewykonanie jest wynikiem zdarzenia si ły 
wyższej. 

9.2 Działania siły wyższej są  zdarzeniami poza kontrolą  Strony, które wystąpiły po dniu 
podpisania niniejszej Umowy i które nie były możliwe do przewidzenia w chwili 
podpisania niniejszej Umowy. Działanie siły wyższej obejmuje (ale nie ogranicza si ę  do) 
wojny, niepokoje społeczne, strajki, lokaut i inne powszechne spory pracownicze, 
katastrofy naturalne, wyj ątkowe warunki atmosferyczne, powszechną  awarię  
lub powszechną  niedostępność  środków transportu, pożary, wybuchy i powszechne 
niedobory energii. 

9.3 Jeżeli którakolwiek ze Stron zosta ła dotknięta działaniem siły wyższej, tak szybko 
jak tylko jest to racjonalnie osiągalne, powiadomi drugą  Stronę  na piśmie oraz podejmie 
wszelkie uzasadnione kroki w celu z łagodzenia wpływu siły wyższej, wskazując możliwy 
termin wykonania Umowy. 

9.4 W przypadku, gdy opó źnienie lub niewykonanie niniejszej Umowy przez któr ąkolwiek 
ze Stron trwa na skutek si ły wyższej przez okres co najmniej dwóch (2) miesi ęcy, wtedy 
druga Strona ma prawo wypowiedzie ć  Umowę  ze skutkiem natychmiastowym 
i bez żadnej odpowiedzialno ści odszkodowawczej Stron, z zastrze żeniem jednak, 
że wszelkie dokonane zaliczki zostaną  zwrócone. 

10. Obowiązywanie Umowy. 

10.1 Niniejsza Umowa wchodzi w życie po podpisaniu przez obje Strony. 

10.2 Kupuj ący ma prawo odstąpić  od Umowy w sytuacjach okre ślonych w punktach 4.4 
lub 7.6 Umowy. W takim wypadku: 
- Urządzenie (jeśli już  zostało dostarczone) podlega zwrotowi do DOSTAWCY 

na koszt i ryzyko DOSTAWCY, 
- DOSTAWCA zobowiązany jest do zwrotu wszystkich pobranych 
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od KUPUJĄCEGO płatno ści (w tym zaliczek), 
- DOSTAWCA zobowiązany jest do zap łaty na rzecz KUPUJĄCEGO (niezależnie 

od innych kar opisanych w Umowie) kary umownej w wysoko ści 10 (dziesięć) % 
łącznej ceny Urządzenia, o której mowa w punkcie 2.2. 

10.3 Jeśli przyczyny odstąpienia dotyczą  tylko jednej z maszyn lub urz ądzeń  będących 
przedmiotem niniejszej Umowy, KUPUJ ĄCY ma prawo - według swego uznania - 

odstąpić  od Umowy w całości lub tylko odno śnie tej jednej maszyny / urz ądzenia. 

10.4 Odstąpienie od Umowy wymaga dodatkowego wyznaczenia 7-dniowego terminu 
do wykonania Umowy pod rygorem odstąpienia. 

11. Postanowienia dodatkowe. 

11.1 Wszelkie uwagi, zawiadomienia, wezwania dotycz ące niniejszej Umowy powinny by ć  
zgłaszane w formie pisemnej lub w formie osobistego dor ęczenia (za potwierdzeniem 
odbioru), listem poleconym lub e-mailem z żądaniem potwierdzenia odbioru 
lub faxem. 
Datą  złożenia oświadczenia jest data, w której dotrze ono do adresata. 
Jeśli korespondencja prowadzona jest za pomoc ą  faksu lub e-maila, nale ży wysłać  
oryginalną  wersj ę  (potwierdzenie) poczt ą  w ciągu 7 dni od daty wysłania uwagi 
faksem lub e-mailem, jednakże za datę  obowiązywania zawiadomienia b ędzie 
uważana data otrzymania zawiadomienia faxem lub emailem. 

11.2 Dane kontaktowe Stron: 

KUPUJĄCY: 
FABRYKA BRONI „ŁUCZNIK" - RADOM SP. Z O.O., ul. Grobickiego 23, PL 
26-617 Radom 

Osoba odpowiedzialna: 
Pan Bartosik Dominik 
(Dostępny w godz. 7.00 do 14.00) 
Tel: +4848 38-99-170; Mobile: +48 533-315-865. 
Faks: +4848 38-99-334 
e-mail: zaproszenie-mg ł -201 7fabrykabroni.pl 

DOSTAWCA: 
Osoba odpowiedzialna: 
Pani/Pan: 
Teł : 
Faks: 
e-mail: 
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Osoba odpowiedzialna w przypadku zgłaszania wad (usterek) Urz ądzenia: 
Pani/Pan: 
Teł : 
Faks: 
e-mail: 

12. Poufność. 

12.1 DOSTAWCA przyjmuje do wiadomo ści, że wszystkie poufne i zastrzeżone 
informacje (np. tajemnice handlowe, ceny) KUPUJ ĄCEGO lub jego podmiotów 
zależnych lub stowarzyszonych, ujawnione DOSTAWCY na podstawie lub w zwi ązku 
z niniejszą  Umową, są  i pozostaną  wyłączną  własnością  KUPUJĄCEGO. 
DOSTAWCA zastosuje wszelkie niezb ędne środki ostrożności w celu zapewnienia 
poufności takich informacji i nie będzie ujawniać  takich informacji stronom trzecim 
lub wykorzystywać  takich informacji do innych celów niż  w celu wypełnienia swoich 
zobowiązań  wynikaj ących z niniejszej Umowy. 

12.2 Postanowienia powy ższe nie wyłączają  dalej idących obowiązków DOSTAWCY 
wynikających z podpisanych przez niego o świadczeń  (zobowiązań) w toku 
postępowania na wybór dostawcy maszyn i urz ądzeń . 

13. Postanowienia końcowe. 

13.1 Wszelkie spory i roszczenia zwi ązane z niniejszą  Umową  lub pozostaj ące 
z nią  w związku, które nie mogą  być  rozstrzygnięte w drodze wzajemnego 
porozumienia, będą  rozstrzygane przez S ąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie 
Gospodarczej, zgodnie z regulaminem tego sądu; językiem postępowania jest j ęzyk 
polski. 
Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie, z wyłączeniem 
postanowień  Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży 
Towarów. 

13.2 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niewa żne 
lub bezprawne, pozostałe postanowienia pozostaj ą  ważne w najszerszym zakresie 
dopuszczonym przez prawo. 

13.3 Niniejsza Umowa wraz z Za łącznikami stanowi ca łość  umowy pomiędzy Stronami. 
Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy są  jej integralną  częścią . 

13.4 Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch (2) jednobrzmi ących egzemplarzach 
dla każdej ze Stron. 

Strona 34 z 42 



13.5 Wszelkie zmiany i modyfikacje do niniejszej Umowy są  ważne jedynie, je śli zostały 
wzajemnie uzgodnione i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

13.6 W razie rozbie żności między brzmieniem Umowy, a brzmieniem oferty stanowi ącej 
Załącznik 5 do Umowy, rozstrzygaj ące będą  postanowienia korzystniejsze 
dla KUPUJĄCEGO. 

13.7 Postanowienia jakichkolwiek ogólnych warunków sprzeda ży lub dostawy (używanych 
przez DOSTAWCĘ  lub PRODUCENTA) nie maj ą  zastosowania w stosunku 
do KUPUJĄCEGO. 

NA DOWÓD CZEGO, Strony uzgadniaj ą , że niniejsza Umowa będzie wykonywana 
począwszy od dnia i roku wskazanego powy żej. 

14. Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna, 
Załącznik nr 2 - Instrukcja roz ładunku Urządzenia, 
Załącznik nr 3 - Lista cz ęści podlegaj ących normalnemu zużyciu, 
Załącznik nr 4 - Stawki serwisowe, 
Załącznik nr 5 - Oferta DOSTAWCY. 
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