UMOWA DOSTAWY
zawarta w dniu............................................. w Raciborzu pomiędzy :
Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10,
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000125096. Kapitała Zakładowy Spółki
9 816 000 zł, nr NIP 639-00-01-529, REGON 272347774, Konto bankowe ING Bank
Śląski Katowice O/Racibórz Nr 49 1050 1328 1000 0004 0002 8791
reprezentowanym przez Zarząd:
1. Prezes Zarządu

- Stanisław Mucha

zwanym w treści umowy Zamawiającym
a
........................................... z siedzibą w ..................................przy ul. .............................
NIP .........................................., REGON ........................................., Nr KRS...................
..................................... Sąd Gospodarczy w ..................................., Kapitała Zakładowy
Spółki ...................................................zł, Konto bankowe Bank:.....................................,
Nr..............................................................................
reprezentowaną przez:
1. ................................
2. ................................

- ..................................
- ..................................

zwanym w treści umowy Wykonawcą,
§1
W wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Wykonawca sprzedaje
Zamawiającemu fabrycznie nową kosiarkę typu ...........................................................,
o następujących parametrach:
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
wraz z następującym osprzętem:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
§2

2

Strony ustalają :
1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć do siedziby Zamawiającego
przedmiot zamówienia, fabrycznie nową kosiarkę typu................................ wraz z
osprzętem i wyposażeniem
2. Wykonawca zobowiązuje się do wydania kosiarki i jej wyposażenia na podstawie
protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Ewentualne reklamacje dot. przedmiotu zamówienia stwierdzone podczas odbioru
powinny być złożone w dniu jego odbioru i załatwione przez Wykonawcę w
terminie 1 dnia.
4. W przypadku późniejszego ujawnienia się wad nie stwierdzonych przy odbiorze,
Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego ich zgłoszenia, a Wykonawca
zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie nie przekraczającym 14 dni
od jej złożenia pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, ze kosiarka z osprzętem i wyposażeniem jest fabrycznie
nowa, i nie ma wad prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie nie jest
przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
6. kosiarka z osprzętem i wyposażeniem dostarczona zostanie do Zamawiającego na
teren zakładu w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10.
7. Godziny dostawy pojazdu od 7:00 do 14:00.
§3
1. Wartość przedmiotu umowy opisanego szczegółowo w § 1 wynosi :
.......................... - złotych netto
(słownie : ................................................................................. złotych )
podatek VAT wynosi : 23 %, tj. : ............................ złotych)
(słownie: .................................................................................. złotych )
wartość w złotych brutto (wraz z podatkiem VAT) : ........................... złotych
(słownie : .................................................................................. złotych )
2. Strony ustalają następujące warunki i terminy płatności:
Przelewem bankowym w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT
wystawionej po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.
3. Płatności, o których mowa wyżej Zamawiający dokona na konto Wykonawcy w
................................................................................................................................ ,
4. Cena (koszt) przedmiotu zamówienia jest stała i nie może ulec podwyższeniu w
okresie obowiązywania niniejszej umowy.
§4
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1. Na kosiarkę typu .......................................... udzielona zostanie Zamawiającemu
Gwarancja i rękojmia zgodna z warunkami oferty:
a) Na kosiarkę – ............... miesięcy, licząc od daty przekazania urządzenia,
b) Z gwarancji wyłączone są następujące materiały eksploatacyjne,
...............................................................................................
..............................................................................................,
2. Gwarancja na ......................................................., oraz wyposażenie takie jak Np.
............................................................, itp. zgodna z gwarancją udzieloną przez
dostawców tych elementów.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego i
pogwarancyjnego,
4. Od momentu zgłoszenia awarii serwisant zobowiązany jest przyjechać do
Zamawiającego w ciągu 24 godzin.
5. Dojazd serwisu do Zamawiającego nieodpłatny.
§5
1. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia przekaże nieodpłatnie
przedstawicielowi Zamawiającego n/w dokumentację:
a)
b)
c)
d)

Książkę gwarancyjną kosiarki (w przypadku kosiarki nowej);
Instrukcję obsługi kosiarki i wyposażenia;
Instrukcję naprawy, zespołów i podzespołów zamontowanych w urządzeniu;
Katalogi części zamiennych występujących w urządzeniu.
§6

1. Wykonawca w dniach odbioru przedmiotu umowy przeszkoli nieodpłatnie
przedstawicieli Zamawiającego w zakresie prawidłowego użytkowania, obsługi i
eksploatacji odbieranego urządzenia, w ilości 2 operatorów kosiarki.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
- gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% całkowitej wartości
przedmiotu umowy określonej w § 4 poz. 5).
- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu
umowy za każdy dzień zwłoki. W przypadku zwłoki trwającej powyżej 14
dni Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku:
- gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% całkowitej wartości
przedmiotu umowy określonej w § 4 poz. 5)
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3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną w
przypadku gdy powstała szkoda przewyższa wartość zamówienia, oraz w innych
przypadkach, nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.
§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku
zapłaty kary umownej bądź też odszkodowania w razie wystąpienia okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć przed zawarciem umowy.
2. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 może nastąpić w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
§9
Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.
1 innym osobom bez zgody Zamawiającego.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu
cywilnego.
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
4. Integralną częścią niniejszej umowy jest załącznik nr 1 szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zamawiający:

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

Wykonawca:

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

