
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia   
a. Oferowany płyn chłodzący  powinien być produktem oryginalnym tzn. winien 

być wytwarzany przez producenta będącego właścicielem receptury oraz 
symboli, nazw i znaków towarowych stosowanych do jego oznaczenia; 

b. Oferowany płyn chłodzący musi pochodzić wyłącznie z bieżącej produkcji 
/maksymalnie 3 miesiące od daty produkcji/ i powinien charakteryzować się 
trwałością  nie krótszą niż 24 miesiące; 

c. Opakowania, w których dostarczany będzie płyn chłodzący muszą być 
fabrycznie napełnione, stosownie oznaczone /pełna nazwa produktu, nazwa 
producenta, data produkcji itp./ oraz posiadać zabezpieczenia np. plomby ze 
znakami producenta, potwierdzającymi nienaruszalność zawartego w nich 
produktu; 

              d. Płyn chłodzący powinien być dostarczany do siedziby Zamawiającego 
                  partiami, w pojemnikach około 1000 l   

 
Wielosezonowy, niskozamarzający płyn do układu chłodzenia na bazie glikolu 
etylenowego o stężeniu eksploatacyjnym   
 
Parametry  
Normy: ASTM D 3306,  ASTM D 1384 
             PN-C-40007-2000 
 Temperatura krystalizacji:  ~    - 36°C   
 
Postanowienia zawarte w umowie 
1. Dostawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia 
w ilościach i terminie każdorazowo określanym przez Zamawiającego – według ilościowego 
zapotrzebowania Zamawiającego. 
Zamawiający każdorazowo będzie informował Dostawcę pisemnie (lub za pomocą faksu) o 
ilości    zapotrzebowania, a Dostawca będzie zobowiązany dostarczyć-  na koszt własny - 
przedmiot  zamówienia w ciągu 3 dni  roboczych od daty otrzymania informacji.  
2. Na oferowany przedmiot zamówienia Dostawca zobowiązany jest posiadać kartę 
bezpieczeństwa oraz świadectwo jakości (atest) potwierdzające jakość oferowanego 
przedmiotu zamówienia. 
3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone według faktycznie zrealizowanych dostaw. 
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za dostarczony  płyn chłodzący przelewem 
w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.  
Podstawą do zapłaty będzie wystawiona przez Dostawcę, na podstawie protokółów zdawczo-
odbiorczych faktura, którą Zamawiający ureguluje w formie przelewu bankowego na konto 
Dostawcy wskazane na fakturze.  
4. Cena jednostkowa w okresie obowiązywania umowy będzie stała i nie może ulec zmianie, 
za wyjątkiem sytuacji opisanej poniżej.  
Zmiana ceny dopuszczalna będzie jedynie w przypadku zmiany wysokości podatku 
akcyzowego na produkty pochodzenia naftowego i zostanie określona proporcjonalnie do 
w/w zmian. 
Każdorazowa zmiana cen wymaga sporządzenia aneksu do umowy pod rygorem nieważności 
5. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
- w wysokości 20% wartości brutto zamówionej partii płynów za każdy dzień zwłoki, gdy 

Dostawca nie zrealizuje w terminie zamówienia; 
- w wysokości 20% wartości brutto zamówionej partii płynów, gdy Dostawca będzie 

wykonywał zamówienie niezgodnie z wymaganą jakością.  



 
 
6. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne:  
- w wysokości 20 % wartości brutto dostarczonej partii towaru, za każdy dzień zwłoki, gdy 

Zamawiający nie odbierze partii zamówionych płynów z przyczyn przez niego 
zawinionych. 

7. W razie powstania szkody w wysokości przewyższającej zastrzeżoną karę umowną, każda 
ze stron  może dochodzić uzupełniającego odszkodowania na ogólnych zasadach.  
8. Umowa zostanie zawarta na czas określony - na okres 12 miesięcy od daty jej podpisania  
Jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie wykorzysta w całości zakładanego    
zapotrzebowania na przedmiot zamówienia z upływem 12 miesięcy umowa traci ważność. 
9. Każda ze stron ma możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego 
okresu    wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec trzeciego  miesiąca wypowiedzenia. 
 
 


