ZAMÓWIENIE
Nr 0…/…/2018
z dnia ……….2018r.

1. Sprzedający:
INTEGART sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu 55-330, ul. Maszynowa 1,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000493655, kapitał zakładowy 1.600.000,00 PLN
NIP: 913-16-16-456, REGON: 022325890,
reprezentowana przez: Prezesa Zarządu- Sławomira Kot- Zaniewskiego

2. Kupujący (Finansujący):

3. Korzystający:
(wypełnić dane, jeśli Korzystający nie jest jednocześnie Kupującym)

…………………………..
z siedzibą: ……………………………………

...............................................

reprezentowany przez: ………………………………

z siedzibą:..........................................................

wpisana: ………………………..
NIP: ……………………, REGON: ……………………….

reprezentowany przez:.........................................

Osoba kontaktowa: …………………………..
e-mail: …………………………….. tel: ………………………….
zwana też dalej Kupującym lub Korzystającym (skreślić, jeśli Kupujący nie
jest jednocześnie Korzystającym)

wpisana:..............................................................
NIP:......................................, REGON:............................
Osoba kontaktowa: .................................
e-mail: ....................................... tel: …………………………………………….
Adres dostawy (miejsce przeznaczenia): ……………………………………………………
5. Cena urządzenia/ zestawu, wartość umowy:

4. Kupujący niniejszym zamawia:
cena (netto): ………………….. +VAT,
urządzenie lub zestaw, zwane dalej urządzeniem, zestawem lub przedmiotem sprzedaży/umowy,
zgodnie z konfiguratorem transakcji (zawierającym specyfikację i elementy
składowe), stanowiącym załącznik nr 9a) do niniejszego zamówienia

6. Waluta: PLN, EUR, CHF, ....... (niepotrzebne skreślić)
100% ceny brutto (z VAT) będzie płatna w wybranej walucie;
W przypadku płatności w PLN, kursem przeliczeniowym z waluty na PLN jest kurs sprzedaży Raiffeisen Polbank z dnia uznania zaliczki na koncie Sprzedającego oraz podpisania
niniejszego zamówienia, w zależności co nastąpi później.

7. Warunki płatności:
a) … % ceny brutto jako zaliczka bezzwrotna, płatna w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego zamówienia, wpłaconej przelewem na wskazany na fakturze proforma
rachunek płatniczy,
W wypadku, gdy na fakturze Sprzedającego, dokumentującej otrzymanie zaliczki, nie zostanie wskazana informacja, że w/w zaliczka została wpłacona przez Korzystającego
w formie przelewu na rachunek płatniczy, Kupujący uznaje, iż Korzystający nie dokonał żadnej wpłaty na rzecz Sprzedającego tytułem zapłaty ceny sprzedaży PL.
b) … % ceny brutto, płatna (przed wysyłką i dostarczeniem urządzenia), w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Kupującego informacji Sprzedającego o gotowości urządzenia do wysyłki,
c) … % ceny brutto, płatna w terminie 7 dni od daty podpisania przez Korzystającego protokołu dostarczenia urządzenia,
d) … % ceny brutto, płatna po otrzymaniu faktury VAT, w terminie 7 dni od daty podpisania przez Korzystającego protokołu uruchomienia/instalacji i odbioru końcowego.
8. Gwarancja Producenta.
a) Okres gwarancji, udzielonej przez Producenta urządzenia wynosi: … miesięcy z zastrzeżeniem innych postanowień dot. war. gwarancji określonych przez Producenta oraz
w niniejszej umowie, liczone od daty podpisania protokołu uruchomienia/instalacji i odbioru końcowego (gwarancja ta może zostać przedłużona po podpisaniu odrębnej
umowy gwarancyjnej).
b) Warunki gwarancji dot. urządzenia określają dodatkowe dokumenty w zależności od rodzaju urządzenia (określone w załączniku nr 9c) do zamówienia), które to warunki
Kupujący poprzez podpisanie zamówienia akceptuje.
9. Poniższe załączniki stanowią integralną część niniejszego zamówienia:
a) konfigurator transakcji,
b) warunki techniczne / lista wymagań technicznych urządzenia i miejsca instalacji, Site Preparation Guide (niepotrzebne skreślić),
c) warunki gwarancyjne dot. urządzenia wraz z dokumentami np. karta gwarancyjna Producenta / warranty certificate / warranty statment (niepotrzebne skreślić),
d) harmonogram szkolenia,
e) OWSU Integart sp. z o.o. w Błoniu,
f) pełnomocnictwo/a, jeżeli zamówienie składa, bądź akceptuje pełnomocnik/cy Strony.
Załączniki nr 9b),9c),9d) dostępne są na stronie internetowej Sprzedającego www.integart.com.pl oraz wysyłane Kupującemu/ Korzystającemu, na wskazane w zamówieniu
adresy e-mail, przed podpisaniem zamówienia w celu zapoznania się z ich treścią.
10. Postanowienia dodatkowe:
a) Niniejsze zamówienie wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty zaliczki bezzwrotnej, o której mowa w pkt. 7 a), we wskazanym terminie. Zaliczka nie podlega zwrotowi.
b) W przypadku gdy Korzystający wpłacił bezzwrotną zaliczkę, a pozostałą cenę wpłaca Kupujący, Korzystający, podpisując zamówienie oświadcza, że przelewa na rzecz
Kupującego prawa do ww. zaliczki, a Kupujący przelew ten przyjmuje, co Sprzedający przyjmuje do wiadomości. W wyniku powołanego przelewu praw do zaliczki, roszczenie
Sprzedającego wobec Kupującego o zapłatę ceny sprzedaży urządzenia jest pomniejszone o wartość zaliczki. Informacja dotycząca uiszczenia powyższej zaliczki zostanie
umieszczona na fakturze końcowej na sprzedaż urządzenia, Sprzedający wystawi Korzystającemu fakturę korygującą na ww. zaliczkę.
c) Podpisanie niniejszego zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży urządzenia na warunkach określonych w niniejszym zamówieniu, akceptację warunków gwarancyjnych (Producenta) urządzenia, zapoznanie się i akceptację treści załączników wskazanych w pkt.9b),9c),9d), oraz akceptację załączonych ogólnych warunków sprzedaży
urządzeń - OWSU Integart.
11. Uwagi:

Sprzedający:
12. Niniejszym, akceptuję zamówienie:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko/Funkcja:………………………………
Podpis:
E-mail:………………………@integart.com.pl
Data:

Kupujący:
13. Niniejszym, będąc uprawnionym do reprezentacji
Kupującego, zamawiam urządzenie oraz oświadczam,
iż zapoznałem się oraz akceptuję załączone OWSU
Integart sp. z o.o.
Imię i Nazwisko:
Stanowisko/funkcja:………………………...
Podpis:
E-mail:………………………@
Data:

Korzystający:
14. Niniejszym, będąc uprawnionym do reprezentacji
Korzystającego, oświadczam, iż zapoznałem się oraz
akceptuję załączone OWSU Integart sp. z o.o.
Imię i Nazwisko:
Stanowisko/funkcja:…………………………...
Podpis:
E-mail:………………………@
Data:

Załącznik nr 9e) do zamówienia
OWSU Integart sp. z o.o. w Błoniu
(Ogólne Warunki Sprzedaży Urządzeń Integart)
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Urządzeń
(zwane dalej OWSU) regulują zasady zawierania,
obowiązywania oraz wykonywania umów sprzedaży
urządzeń przez spółkę działającą pod firmą INTEGART
sp. z o.o. z siedzibą w: Błonie 55-330, ul. Maszynowa 1,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS 0000493655, kapitał zakładowy 1.600.000,00 PLN
NIP: 913-16-16-456, REGON: 022325890- zwaną dalej
Sprzedającym.
2. W dalszej części OWSU przedsiębiorca, z którym
Sprzedający zawarł umowę sprzedaży urządzenia
(poprzez akceptację, i na warunkach, złożonego
zamówienia- zwaną też dalej umową lub umową
sprzedaży), zwany będzie Kupującym, podmiotprzedsiębiorca, który będzie korzystał z urządzeniaKorzystającym,
natomiast
Kupujący,
który
jest
jednocześnie Korzystającym z urządzenia zwany będzie
zamiennie Kupującym bądź Korzystającym, zaś
Kupujący, Korzystający i Sprzedający razem Stronami.
3. Postanowienia OWSU stanowią każdorazowo
integralną część zawieranych przez Sprzedającego umów
sprzedaży urządzeń na podstawie zaakceptowanego
zamówienia, chyba że Strony tych umów na mocy
wyraźnych pisemnych postanowień ustalą odmiennie -w
takim zakresie wszelkie zmiany i uzupełnienia
postanowień niniejszych OWSU wymagają uprzedniej
zgody wszystkich Stron oraz zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
4. Postanowienia OWSU nie znajdują zastosowania przy
sprzedaży urządzenia, dla którego została zawarta
odrębna umowa na piśmie, chyba że Strony postanowią
inaczej.
5. Postanowienia OWSU nie mają zastosowania do
sprzedaży towarów przez Integart, do których stosuje się
OWS Integart.
6. Postanowienia OWSU Sprzedający publikuje na
ogólnodostępnej
stronie
internetowej:
www.integart.com.pl, jednocześnie
zobowiązuje się
każdorazowo dostarczyć je potencjalnym Kupującym wraz
z formularzem zamówienia.
7. Niniejsze OWSU obowiązują od dnia 15 lutego 2016r. i
mogą być zmienione przez Sprzedającego w każdym
czasie. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby
powiadomić Kupujących/ Korzystających o zmianach w
OWSU. Wejście w życie zmienionych OWSU następuje z
chwilą
ogłoszenia
na
stronie
internetowej
www.integart.com.pl. Wszelkie zmiany OWSU
nie
dotyczą umów sprzedaży zawartych wcześniej, tj. przed
wejściem w życie zmienionych OWSU.
§ 2 Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest urządzenie, określone w pkt. 4
zamówienia, zwane dalej urządzeniem, zestawem lub
przedmiotem sprzedaży/umowy.
§ 3 Cena
Cena przedmiotu umowy została określona w pkt. 5
zamówienia.
§ 4 Warunki płatności
1.Warunki płatności zostały ustalone w pkt. 7 zamówienia.
2.Zapłatę należności określonych w niniejszej umowie/zamówieniu uznaje się za dokonaną z chwilą wpływu
środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego, wskazany w fakturze proforma/VAT.
§ 5 Warunki dostarczenia / instalacji urządzenia
1. SPRZEDAJĄCY:
a/ poinformuje Kupującego/Korzystającego, na wskazany
adres e-mail, przed planowaną dostawą urządzenia, o
gotowości przedmiotu sprzedaży do wysyłki do zakładu
Korzystającego (adres dostawy) wskazanego w pkt. 3
zamówienia, zwanym też dalej miejscem przeznaczenia,
b/ po odbiorze urządzenia od Producenta, w terminie 7 dni
roboczych, od daty uznania na koncie SPRZEDAJĄCEGO
wpłaty określonej w pkt. 7 b) zamówienia, na własny koszt
i ryzyko dokona załadunku i transportu przedmiotu
sprzedaży do miejsca przeznaczenia,
c/ na własny koszt ubezpieczy przedmiot sprzedaży (na
czas załadunku i transportu do momentu jego
dostarczenia przez firmę przewozową do zakładu
Korzystającego) w pełnym zakresie od wszelkich ryzyk
(klauzula A - „all risks”) wg sumy ubezpieczenia
obejmującej 100% wartości przedmiotu sprzedaży,
wszelkie
negatywne
skutki
niedochowania
tego
obowiązku, obciążają Sprzedającego,
d/ dokona instalacji/montażu i uruchomienia przedmiotu
sprzedaży
w
miejscu
przygotowanym
przez
Korzystającego, w terminie 7 dni roboczych od daty jego
dostarczenia, lub w innym, pisemnie uzgodnionym z
Korzystającym terminie, pod warunkiem wypełnienia
odpowiednich warunków płatności, określonych w pkt. 7
zamówienia oraz zapewnienia przez Korzystającego
warunków technicznych, zgodnie z wytycznymi, zawartymi
w załączniku, określonym w pkt. 9b) do zamówienia.

e/ dokona niezbędnych kontroli technicznych i czynności
sprawdzających
zapewniających
prawidłowe
funkcjonowanie przedmiotu sprzedaży,
f/ zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania
umowy sprzedaży i wydania urządzenia w razie
niedokonania płatności w uzgodnionych terminach.
2. KORZYSTAJĄCY:
a/ zobowiązuje się zakończyć przygotowywanie miejsca
do
zainstalowania
urządzenia,
zgodnie
z
wymaganiami/warunkami technicznymi, zawartymi w
załączniku nr 9b) do zamówienia (zawierającym
informacje
dotyczące
przygotowania
warunków
technicznych i mediów niezbędnych do montażu,
instalacji, uruchomienia i prawidłowej eksploatacji
przedmiotu sprzedaży) co najmniej na 3 dni przed
spodziewanym
dostarczeniem
urządzenia,
oraz
zobowiązuje się zapewnić warunki zasilania raz warunki
pracy urządzenia, określone w załączniku nr 9a) oraz w
załączniku nr 9b) do zamówienia; Brak powiadomienia
Sprzedającego przez Korzystającego, w ww. terminie (na
wskazany
adres
poczty
elektronicznej
urzadzenia@integart.com.pl), o
nie przygotowaniu
miejsca do instalacji jest równoznaczne z oświadczeniem
Korzystającego o gotowości miejsca przeznaczenia do
instalacji urządzenia, a Sprzedający wysyła urządzenie na
koszt i ryzyko Korzystającego, w przeciwnym razie
Sprzedający może opóźnić dostawę o czas opóźnienia w
zakończeniu ww. przygotowań, rozumiane, jako
opóźnienie z winy Korzystającego; Sprzedający ma prawo
do sprawdzenia miejsca instalacji urządzenia pod kątem
odpowiednich warunków pracy, drogi transportowej
urządzenia do docelowego miejsca pracy i instalacji,
b/
sprawdzi
stan opakowania
przesyłki
przed
rozładunkiem, zapewni profesjonalną obsługę przy
rozładunku urządzenia, jeżeli to możliwe pod nadzorem
serwisanta Sprzedającego, na własny koszt i ryzyko
dokona rozładunku przedmiotu sprzedaży w zakładzie,
transportu wewnątrz zakładu i posadowienia urządzenia w
miejscu przeznaczenia/ użytkowania, zapewni ochronę
urządzenia do czasu rozpoczęcia instalacji, zapewni
Sprzedającemu niezbędną pomoc w instalacji urządzenia,
c/ niezwłocznie po dostarczeniu urządzenia do miejsca
przeznaczenia
podpisze
protokół
dostarczenia
urządzenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszych OWSU,
d/ na własny koszt i ryzyko ubezpieczy przedmiot
sprzedaży w pełnym zakresie od wszelkich ryzyk (all
risks), wg sumy ubezpieczenia obejmującej 100% ceny
brutto urządzenia od momentu rozładunku urządzenia (w
tym na czas rozładunku transportu wewnątrz zakładu oraz
posadowienia i uruchomienia urządzenia w zakładzie
Korzystającego),
e/ w przypadku, gdy przedmiot sprzedaży nie zostanie
odebrany przez Korzystającego z przyczyn leżących po
jego stronie, bądź, gdy instalacja/montaż, bądź
uruchomienie przedmiotu sprzedaży nie zostanie
wykonane z przyczyn leżących po stronie Korzystającego
(np. z powodu nie przygotowania miejsca instalacji,
zgodnie z wymaganiami, opisanymi w załączniku,
określonym w pkt. 9a) oraz 9b) zamówienia, pokryje on
wszelkie koszty ponownego dostarczenia przedmiotu
sprzedaży tj.m.in.: koszty przechowania, transportu
urządzenia, koszty ubezpieczenia, oraz ewentualne
koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem
serwisanta.
Powstające
w
tych
okolicznościach
opóźnienia rozumiane będą, jako opóźnienie z winy
Korzystającego.
3.
Instalacja/montaż
i
uruchomienie
przedmiotu
sprzedaży, jego sprawność techniczna oraz przeszkolenie
pracowników Korzystającego potwierdzone zostaną
Protokołem uruchomienia i odbioru końcowego,
podpisanym przez Sprzedającego i Korzystającego
(zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do
niniejszych OWSU).
W wypadku, gdy Korzystający nie przystąpi do podpisania
protokołu uruchomienia i odbioru końcowego Sprzedający
wezwie Go do przystąpienia do tej czynności wyznaczając
w tym celu dodatkowy termin nie dłuższy niż 3 dni, po
bezskutecznym upływie tego terminu Sprzedający będzie
uprawniony do jednostronnego podpisania tego protokołu.
§ 6 Ryzyko
Od chwili dostarczenia urządzenia przez Sprzedającego
do zakładu Korzystającego- miejsca przeznaczenia, lub
też w przypadku opisanym w § 5 ust. 2 pkt e) niniejszych
OWSU, wszelkie ryzyko związane z posiadaniem
urządzenia, w szczególności ryzyko utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia przedmiotu sprzedaży, w tym również w
sytuacji, gdy zdarzenia te powstaną w następstwie
przypadku przechodzi na Korzystającego.
§ 7 Szkolenie
1. Po dostarczeniu i zainstalowaniu urządzenia
Sprzedający przeprowadzi szkolenie operatora z zakresu
obsługi urządzenia w miejscu instalacji/ przeznaczenia z
wykorzystaniem zainstalowanego urządzenia, zgodnie
harmonogramem szkolenia, określonym w pkt.9 d)
zamówienia.
2. Strony potwierdzą odbycie szkolenia poprzez
podpisanie harmonogramu szkolenia, o którym mowa w
ust.1, niezwłocznie po jego zakończeniu.
3. Szkolenie jest konieczne dla ważności gwarancji, o
której mowa w § 8. Urządzenie może być obsługiwane
wyłącznie przez przeszkolonych operatorów, pod
rygorem utraty gwarancji.
§ 8 Gwarancja, Rękojmia
1. Sprzedający informuje, iż Producent udzielił
gwarancji na urządzenie (okres gwarancji został

określony w pkt. 8a) zamówienia), której bieg rozpoczyna
się od daty podpisania protokołu uruchomienia/ instalacji
– załącznik nr 2 do OWSU.
2. Warunki gwarancji dot. urządzenia określają
dodatkowe dokumenty w zależności od rodzaju
urządzenia (określone w załączniku nr 9c) do
zamówienia), które to warunki Kupujący poprzez
podpisanie zamówienia zaakceptował.
3. Oprogramowanie posiada oddzielną gwarancję
producenta oprogramowania.
4. Materiały eksploatacyjne, w tym głowice oraz tusze
do druku, nie są objęte gwarancją urządzenia oraz
posiadają odrębną gwarancję producenta materiałów
eksploatacyjnych.
5. Szczegółowe warunki gwarancji na materiały
eksploatacyjne
HP
dostępne
są
na
stronie
http://www.hp.pl, które to warunki Kupujący/Korzystający
niniejszym akceptuje.
6.Szczegółówe
warunki gwarancji na materiały
eksploatacyjne dla urządzeń: ZUND, Flexilam, KeenCut,
Summa, Rollsroller, DRS zostaną przekazane wraz z
dokumentacją urządzenia.
7.Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z
tytułu rękojmi za wady urządzenia, materiałów
eksploatacyjnych oraz oprogramowania.
§ 9 Siła wyższa
1. W przypadku wystąpienia siły wyższej (w tym w
szczególności pożar, powódź, strajk, konflikt zbrojny,
zdarzenia drogowe), mającej rzeczywisty wpływ na
wykonanie niniejszej umowy, termin wydania przedmiotu
umowy może ulec przesunięciu o czas trwania tych
wydarzeń.
2.
Jeżeli
opóźnienie
dostarczenia
urządzenia
spowodowane działaniem siły wyższej będzie trwało dużej
niż 3 miesiące od daty zamówienia urządzenia,
KUPUJĄCY uprawiony jest do odstąpienia od umowy w
całości lub części. W przypadku takiego odstąpienia
strony zwrócą sobie nawzajem wszystko (odpowiednio
części), co dotychczas świadczyły, bez prawa żądania
odszkodowania od drugiej strony za ewentualne straty.
§ 10 Warunki pozostałe
1.Wszelkie oświadczenia Stron złożone na adresy
wskazane odpowiednio w pkt. 1, 2, 3, 12,13 oraz 14
zamówienia uważa się za prawidłowo doręczone, a
wysłanie dokumentów na ww. adresy oraz wskazane tam
adresy poczty elektronicznej ma skutek ich doręczenia
danej stronie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWSU
(umową) obowiązuje Kodeks Cywilny.
3. Wszelkie spory wynikłe na gruncie wykonywania
niniejszych OWSU dochodzone będą przed sądem
powszechnym właściwym ze względu na siedzibę
Sprzedającego.
4. Jeżeli poszczególne postanowienia OWSU stałyby się z
jakiejkolwiek przyczyny nieważne, nie wpływa to na
ważność pozostałych postanowień OWSU.
5. Żadna ze stron niniejszej umowy nie będzie bez
uprzedniej zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie kopiować, rozpowszechniać, ani ujawniać komukolwiek
informacji dotyczących drugiej strony lub jej interesów,
finansów lub działań włącznie ze wszystkimi danymi
technicznymi, kosztowymi i tajemnicami handlowymi
niezależnie od źródeł tych informacji, chyba, że taka
informacja jest już powszechnie wiadoma lub musi być
ujawniona organom lub osobom trzecim działającym w
ramach obowiązujących przepisów prawnych.
6. Zobowiązania nałożone na strony w punkcie 5.
niniejszego paragrafu obowiązują nadal, po wygaśnięciu/
wypełnieniu umowy przez okres 10 lat.
7. Niniejsze OWSU wyczerpują w całości wszystkie
wcześniejsze porozumienia miedzy Stronami i z chwilą ich
podpisania wygasają wszelkie wcześniejsze ustne i
pisemne porozumienia zawarte między Stronami.
8. Poza roszczeniami określonymi w niniejszych OWSU,
Kupującemu ani Korzystającemu nie przysługują względem Sprzedającego jakiekolwiek dalej idące roszczenia
ani roszczenia oparte na innych podstawach.
9. Składając zamówienie Kupujący oświadcza, że
zapoznał się oraz akceptuje niniejsze OWSU i
zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz zapoznał się
i akceptuje treść załączników, określonych w pkt. 12
niniejszego paragrafu.
10. Podpisując i akceptując zamówienie Korzystający
oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje niniejsze
OWSU i zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz
zapoznał się i akceptuje treść załączników,
określonych w pkt. 12 niniejszego paragrafu.
11. Prawa wynikające z niniejszych OWSU oraz umowy
nie podlegają przeniesieniu w całości lub części na rzecz
osób trzecich bez pisemnej zgody wszystkich stron.
12. Następujące załączniki stanowią integralną część
niniejszych OWSU:
a) Załącznik nr 1 - protokół dostarczenia
urządzenia – wzór,
b) Załącznik nr 2 - protokół uruchomienia/ instalacji
i odbioru końcowego- wzór.
Powyższe załączniki dostępne są na stronie internetowej
Sprzedającego www.integart.com.pl oraz wysyłane
Kupującemu / Korzystającemu, na wskazane w
zamówieniu
adresy
e-mail,
przed
podpisaniem
zamówienia, wraz z treścią OWSU, w celu zapoznania się
z ich treścią.

