Projekt umowy
na dostawy nowych akumulatorów do autobusów
komunikacji miejskiej marki Jelcz i Solaris
zawarta w dniu...

we Włocławku

pomiędzy stronami:
1.Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółka z o. o. z siedzibą we Włocławku przy
ul. Rysiej 3, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034210, posiadającym
NIPo nr 888-020-33-71 i REGON o nr 910226702. Kapitał zakładowy 10.576.500,00 zł
reprezentowanym przez:

1. Andrzeja STASIAKA- •

Prezesa Zarządu Spółki

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym;

2.

posiadającym NIP o nri REGON
reprezentowanym przez:
1.
2.

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą, którego oferta została wybrana przez
Zamawiającego po przeprowadzeniu zapytania ofertowego na dostawy nowych akumulatorów do
autobusów komunikacji miejskiej marki Jelcz i Solaris, o treści następującej:
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1.Przedmiotem umowy są dostawy nowych akumulatorów do autobusów komunikacji miejskiej marki
Jelcz i Solaris.
2.Wykaz ilościowy oraz ceny jednostkowe akumulatorów określa załącznik nr 1 (Formularz
cenowy) do umowy, stanowiący jej integralną część.
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Wykonawca udziela gwarancji na objęte niniejszą umową akumulatory na okresod daty
dostawy akumulatorów, a ponadto:
1)Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady fizycznej towaru, przez wymianę towaru lub
naprawę jeżeli wada zostanie wykryta w okresie gwarancji.
2)Wykonawca jest zobowiązany do rozpoznania reklamacji i usunięcia wady
(poprzez wymianę akumulatora lub naprawę) na własny kosz^ w ciągu 14 dni od daty przesłania
pod adres Wykonawcy, protokółu reklamacyjnego wraz z uszkodzonym akumulatorem.
3)Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt. 2 strony uznają że Wykonawca
reklamację uwzględnił, a Zamawiający jest uprawniony do dokonania kompensaty wartości
reklamowanego towaru.

4)Zamawiającemu przysługuje prawo wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi, niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
5)Termin gwarancji biegnie na nowo dla części wymienionej bądź naprawionej,
w ramach gwarancji.

6)W sprawach dotyczących gwarancji i rękojmii, nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się
odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
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1.Realizacja dostaw, o których jest mowa w

1, następować będzie partiami w okresie

1 roku począwszy od dnia 12.11.2015 r. do dnia 11.11.2016 r.
2.Strony postanawiają że umowa wygasa z upływem terminu określonego w ust. 1 albo
z chwilą wyczerpania zakresu rzeczowo - finansowego przedmiotu umowy określonego
w załączniku nr 1 do umowy.
3.Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej umowie, Zamawiający może
odstąpić od umowy bez konsekwencji, odszkodowawczych w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4.Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 3, może nastąpić
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
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Strony umowy ustalają zgodnie następujące warunki realizacji przedmiotu umowy w zakresie
sprzedaży przedmiotu zamówienia:
1)realizacja przedmiotu umowy następować będzie w partiach określonych przez
Zamawiającego;
2)szczegółowe zapotrzebowania będą określone przez Zamawiającego w zamówieniach
przekazywanych faxem lub telefonicznie przez osobę upoważnioną do kontaktów
z Wykonawcą;
3)asortyment i ilości towarów określone w załączniku nr 1 Wykonawca zobowiązuje się
dostarczyć
w terminie ( wskazana ilość^ dni przez Wykonawcę w ofercie )
licząc od daty złożenia zamówienia; zwłoka w dostawie powyżej 7
dni może spowodować odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z konsekwencjami
wyszczególnionymi w 7; Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych

w niniejszym pkt. każdorazowo w terminie 30 dni od przekroczenia 7-dniowego terminu
dostawy.

4)Wykonawca dostarczał będzie każdą zamawianą partię przedmiotu umowy na własny koszt
i ryzyko do magazynu Zamawiającego, ul. Rysia 3 we Włocławku;
5)poszczególne partie towarów Wykonawca zobowiązuje się zaopatrzyć w:
•świadectwa jakościowe (zgodnie z obowiązującymi normami);
•certyfikat
bezpieczeństwa (o ile taki jest wymagany dla danej grupy
towarowej), w formie znaku na towarach albo informacji o takim znaku na dowodzie
dostawy;
•gwarancje producenta lub własne (zgodnie z okresami gwarancyjnymi wskazanymi przez
Wykonawcę w ofercie) ;
6)Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru dostawy w swojej siedzibie przy
ul. Rysiej 3 we Włocławku, od przedstawiciela Wykonawcy lub pracownika firmy
przewozowej, w przypadku przesyłek; dowodem dostawy będzie faktura VAT.
7)W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy w sprawie zamówienia
publicznego strony zobowiązane są do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
8)Wszelkie reklamacje związane z dostawami wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego
roszczenia do Zamawiającego lub Wykonawcy.
9)W przypadku nieprawidłowości wykrytych przy dostawie (reklamacji ilościowej lub
jakościowej), Wykonawca jest zobowiązany do wymiany towaru wadliwego lub uzupełnienie
braku ilościowego w terminie 3 dni od daty zgłoszenia reklamacji faxem.
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1.Zapłata należności za zrealizowaną dostawę następowała będzie przelewem na podstawie
faktur (faktury) i naliczana będzie w oparciu o stałe dla całego okresu obowiązywania
umowy ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do umowy; płatność należności
w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze; za dzień realizacji należności przyjmuje się dzień uznania rachunku
Wykonawcy kwotą wskazaną na fakturze.
2.Wartość
przedmiotu umowy łącznie z podatkiem VAT określona przez Wykonawcę
woferciewynosi
zł
(słownie:
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Wykonawca oświadcza, że nie wyczerpanie przez Zamawiającego przedmiotu umowy,
w zbiegu z przesłanką upływu terminu ważności umowy określonego w 3, nie będzie stanowiło
podstawy wysuwania wobec Zamawiającego roszczeń z tytułu utraconych korzyści.
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1. Strony postanawiają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy
obowiązującą je formą odszkodowania będą określone niżej kary umowne:
1) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu pojedynczej dostawy w terminie określonym w 4 pkt. 3,
w wysokości 10 % wartości tejże dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak niemniej niż
20 zł za każdy dzień zwłoki; po upływie dwóch dni roboczych, licząc od dnia granicznego
określającego ostateczny termin realizacji dostawy, Zamawiający ma prawo do zwrócenia

się do innego Wykonawcy w celu nabycia nie dostarczonego w terminie przedmiotu
zamówienia, jednocześnie informując pisemnie o tym fakcie Wykonawcę; w związku
z powyższym Wykonawca obciążony zostanie ewentualną różnicą cen ( cena zakupu
pomniejszona o cenę umowną) powstałą przy zakupie dokonanym u innego Wykonawcy,
oraz karami umownymi, o których mowa powyżej licząc do dnia całkowitej realizacji
zamówienia tj. do dnia dostawy do magazynu Zamawiającego przedmiotu zamówienia
nabytego u innego Wykonawcy;
b)za zwlokę w usuwaniu wad w okresie gwarancji w wysokości 10 % wartości
reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego jako termin
graniczny na usunięcie wad, jednak niemniej niż 20 zi za każdy dzień zwłoki;
c)z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %
wartości dostaw nie zrealizowanych;
2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 %
wartości dostaw nie zrealizowanych, w razie odstąpienia Wykonawcy od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
2.Strony umowy zastrzegają, sobie .prawo dochodzenia roszczeń uzupełniających na
zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3.Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
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Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
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1 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, które nie wyniosą
więcej niż 20 proc. wartości zamówienia podstawowego.
2. Ceny akumulatorów dostarczonych Zamawiającemu w ramach zamówień uzupełniających
będą takie same jak dla zamówienia podstawowego.
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Spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy stron poddają rozstrzygnięciu
właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu wg. siedziby Zamawiającego.
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W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki do umowy:
1)Formularz cenowy;
2)Formularz ofertowy.

ZAMAWIAJĄCYWYKONAWCA

