UMOWA DOSTAWY NR …………………….

Zawarta w dniu ……………….. roku w Szelmencie, pomiędzy WOSiR Szelment sp. z o.o. z siedzibą w Szelment 2, 16-404
Jeleniewo, działającym zgodnie z wpisem do KRS pod numerem 0000542436, NIP 8442353981, zwanym w dalszej treści
umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez :
Paweł Żuk – Prezes Zarządu
a
……………………………………. działającą zgodnie z ……………………. prowadzonego przez ………………………… NIP:
………………………..Regon:………………………,zwaną w dalszej treści umowy „Dostawcą”, reprezentowanym przez:
1.

………………………….. - ………………………………

§ 1 Przedmiot
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu 1 sztukę przystawki do ATV quada –kosiarki bijakowej i pługa
śnieżnego o parametrach technicznych, które zostały określone w ofercie przetargowej oraz w opisie przedmiotu
zamówienia z dnia …………...2018 r,
Dostawca oświadcza, że jest właścicielem wyżej wymienionego sprzętu, posiada prawo swobodnego dysponowania nimi,
oraz ,że maszyny nie są dotknięte żadną wadą fizyczną, a także wadą prawną, w szczególności nie są obciążone prawami
osób trzecich.
Dostawca zapewnia, że maszyny są najwyższej jakości, będą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów
prawa oraz będą zgodne z obowiązującymi normami i warunkami określonymi w ofercie, o których mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu własnym transportem i na własny koszt maszyny. Dostawca
zobowiązany jest wraz z przedmiotem zamówienia dostarczyć:
- instrukcję obsługi w języku polskim
- książki gwarancyjne ze wskazaniem serwisów uprawnionych do napraw,
Dostawca zobowiązany jest uwzględnić w toku realizacji zadania zmiany wynikające z potrzeb Zamawiającego, nie
rodzące skutków finansowych.
Miejscem spełnienia świadczenia jest : WOSiR Szelment sp. z o.o., Szelment 2, 16-404 Jeleniewo

§ 2. Termin i warunki dostawy
1. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przystawki do quasi - kosiarkę bijakową i pług śnieżny,będący przedmiotem
umowy do miejsca spełnienia świadczenia wraz ze wszystkimi dokumentami, określonymi w Umowie i ewentualnie innymi
dokumentami, wymaganymi przez przepisy prawa oraz spełnić wszystkie pozostałe świadczenia objęte umową, w
nieprzekraczalnym terminie do ……………….. 2018 r.
2. Dostawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : biuro@wosirszelment.pl, lub telefonicznie na nr 87 – 567 07 08 z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

§ 3 Odbiór przedmiotu dostawy
1.
2.
3.
4.
5.

Strony zgodnie ustalają, że po dostarczeniu maszyn objętych Umową oraz po spełnieniu wszystkich pozostałych
świadczeń objętych Umową zostanie przeprowadzony przez Strony ich odbiór. Przedmiotem odbioru będą również
dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru: w przypadku braku dokumentów, o których mowa w §1 ust.4
oraz innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa.
Do kontaktów z Dostawcą i przekazywania uwag, wynikających z realizacji niniejszej Umowy, ze strony Zamawiającego
wyznaczony został: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Do kontaktów z Zamawiającym ze strony Dostawcy wyznaczony został: ………………………………………………
Osoby wskazane w ust. 2 i 3 nie są upoważnione do zmiany treści przedmiotowej Umowy, oraz składania oświadczeń
woli, chyba że otrzymają stosowne pełnomocnictwo Stron, którą reprezentują.

§ 4. Wynagrodzenie
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1.

Wartość przedmiotu umowy wynosi:
Lp
1
2

Rodzaj
Kosiarka bijakowa
Pług snieżny
RAZEM:

Kwota netto

% VAT

Kwota brutto

Słownie złotych:
2.

3.
4.
5.
6.

Zapłata zrealizowana będzie na rachunek bankowy nr……..…………………………………………………………………w terminie 14
dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej Faktury VAT na adres siedziby Zamawiającego, przez Dostawcę, . Na
fakturze powinien znajdować się numer umowy oraz wszystkie dane określone w art. 106 e ustawy o VAT, a także
opis cech charakterystycznych pojazdu.
Bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia
określonego w przepisach art. 876 do 887 Kodeksu cywilnego, ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej strony
stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.
Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich czynności
faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Dostawcy wynikającymi z niniejszej umowy bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiającego.
Naruszenie przedmiotowego zakazu skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego
kary umownej w wysokości 5 % wierzytelności, którą nabyła niezależnie od podstawy faktycznej lub prawnej, osoba
trzecia.
Jako zapłatę za fakturę rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5. Gwarancja i rękojmia
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Dostawca udziela ……………. miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone maszyny . Okres rękojmi za wady urządzeń
jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. Udzielona gwarancja jakości i rękojmia za wady oznaczają, że
Dostawca ponosić będzie odpowiedzialność za wynikłe szkody w imieniu Zamawiającego będące następstwem wad
urządzenia.
Dostawca w toku realizacji umowy gwarantuje jej wykonanie z pełną starannością i zgodnie z przepisami prawa
obowiązującymi w tym zakresie.
Obowiązki gwaranta pełni Dostawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych Dostawca może zlecić innemu
profesjonalnemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny koszt. W okresie gwarancji jakości dostawca
zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń w Quadzie i gąsienicach, tj. do
bezpłatnej naprawy lub wymiany: podzespołów, elementów wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się
wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji,
niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte wady urządzenia wynikające z
wad materiałowych oraz wad wykonania.
Strony ustalają, że naprawy w ramach gwarancji i rękojmi za wady wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego
(koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu, materiałów do naprawy, części zamiennych i
podzespołów oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji i rękojmi za wady
obciążają Dostawcę) lub w serwisie wskazanym przez Dostawcę (obowiązek dostarczenia urządzenia do serwisu i
dostarczenia po naprawie do Zamawiającego wraz z kosztami spoczywa po stronie Dostawcy).
Czas przystąpienia Dostawcy do realizacji zlecenia naprawy gwarancyjnej lub okresowego przeglądu w ramach
gwarancji nie może przekroczyć 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia.
Okres każdej naprawy gwarancyjnej nie przekroczy 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu. Opóźnienie Dostawcy w tym zakresie uzasadniać mogą jedynie zdarzenia stanowiące siłę wyższą.
W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany. Jeżeli Dostawca nie usunie wad pojazdu we wskazanym
powyżej terminie, Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej – na koszt i ryzyko
Dostawcy.
W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych Strony mogą zlecić wykonanie
ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
Gdy strony w terminie 14 dni nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta
przysługiwać będzie Zamawiającemu. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko Zamawiającego,
wówczas Dostawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu całości kosztów wykonania ekspertyzy.
Dokonanie odbioru maszyn zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia Dostawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub
gwarancji jakości.

§ 6. Kary umowne
1.
2.

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych
Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) Za zwlokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 za każdy
dzień zwłoki
b) Z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących po stronie Dostawcy w wysokości
10 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1
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3.

W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej oraz w
innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Dostawcę, zamawiający może dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar
umownych.

§ 7. Zmiany Umowy
1.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy, wynikających z przyczyn o
obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.), a także w
przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
2.
Zmiany, o których mowa powyżej dla swojej ważności muszą być zaakceptowane w formie pisemnej przez obydwie
stronu umowy w postaci aneksu.
3.
Pozostałe istotne zmiany postanowień Umowy mogą dotyczyć:
a) Wysokości ceny w przypadku – zmiany stawki podatku Vat, w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy;
b) Przedmiotu Umowy - w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy produkcja maszyn zostanie zakończona lub ograniczona,
po zaproponowaniu przez Dostawcę maszyn o parametrach jakościowych nie gorszych od parametrów maszyn
stanowiących przedmiot Umowy.
4.
Wszystkie sytuacje określone w ustępie poprzednim stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 8. Siła wyższa
1.

Od obowiązków wynikających z Umowy strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia okoliczności
nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności
(siły wyższe), i które nastąpiły po zawarciu Umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub części. O zaistnieniu
okoliczności uznanych za siłę wyższą strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. Gdyby te
okoliczności trwały dłużej niż 30 dni, każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy w formie pisemnej ze skutkiem
natychmiastowym bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej stronie.
§ 9. Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Żądanie zmiany zapisów umowy winno zostać uzasadnione i odpowiednio udokumentowane.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
W kwestiach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:
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