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Opis przedmiotu zamówienia 

 

Materiały eksploatacyjne musza: 

 odpowiadać polskim normom,  

 być dopuszczone do sprzedaży w Polsce,  

 być dobrej jakości bez braków i wad  fizycznych, w oryginalnych opakowaniach producenta, w których 

żaden element nie był wymieniany. 

 być opakowane w widoczny sposób umożliwiający jego identyfikację (symbol, ilość, rodzaj, parametry 

techniczne), bez konieczności naruszania opakowania oraz z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi 

przez producenta, pod rygorem uznania dostawy za niewykonaną. 

 być dostarczone własnym transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy, do Zamawiającego tj.  

a) MCDN  Kraków, ul. Lubelska 23,   

b) MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1,  

c) MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30,  

d) MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4,  

e) MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61,  

Wykonawca zobowiązany będzie do: 

Realizowania dostaw częściami zgodnie ze złożonymi  przez Zamawiającego odrębnymi zamówieniami wraz ze 

specyfikacją asortymentową w miejsca dostaw określone w powyżej. 

Realizowania złożonych przez Zamawiającego zamówień częściowych, transportem na własny koszt i ryzyko 

wraz z wniesieniem dostawy do wskazanego pomieszczenia,  

Ponoszenia  pełnej  odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu  spowodowane  używaniem dostarczonych 

przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych. 

Zwrotu kosztów naprawy urządzenia, kosztów ekspertyzy, kosztów urządzenia zastępczego,  

w przypadku uszkodzenia   urządzenia,   którego przyczyną będzie  użycie dostarczonych przez Wykonawcę 

Dostawy zamówionych materiałów będą realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w ciągu 48 

godzin od dnia złożenia zamówienia, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00, 

jeżeli zamówienie zostanie zgłoszone bezpośrednio przed dniem wolnym  od  pracy, dostawa winna być 

zrealizowana następnego dnia po dniu wolnym od pracy,  

Warunki realizacji dostaw oraz sposób składania zamówień częściowych: 

Ilość zamawianych artykułów wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Niezamówienie 

wskazanej, maksymalnej ilości materiałów eksploatacyjnych w okresie trwania umowy nie spowoduje dla 

Zamawiającego obowiązku odbioru niezrealizowanej części dostawy, ani jakichkolwiek roszczeń 

odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tego tytułu, 

Dostawa częściowa wykonana niezgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem uznawana będzie 

za niewykonaną, 

materiałów eksploatacyjnych. Stwierdzenie uszkodzenia dokonane zostanie na podstawie ekspertyzy zleconej 

przez Zamawiającego w autoryzowanym punkcie serwisowym urządzenia, 



Ponoszenia kosztów związanych z badaniem reklamowanego materiału eksploatacyjnego, postępowania 

reklamacyjnego. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi na zakupiony towar na okres 24 miesięcy licząc od dnia jego 

wydania Zamawiającemu. Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony po upływie tego terminu, jeżeli 

Zamawiający przed upływem 24 miesięcy zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych wadach towaru. 

Wykonawca dokonania na własny koszt odbioru i utylizacji zużytych dostarczonych materiałów 

eksploatacyjnych  w terminach wskazanych przez Zamawiającego od  dnia zawarcia  umowy przez okres 12 

miesięcy oraz do wystawienia i dostarczenia Zamawiającemu protokołu przekazania odpadu. 


