Załącznik nr 2 do SIWZ
UMOWA NR …………./2014
W dniu …………….. w Kołobrzegu
pomiędzy:
Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu Sp. z o.o., z siedzibą w 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000173703, NIP: 671-00-11-275 i kapitale zakładowym w wysokości
7.683.000 PLN,
reprezentowaną przez:
Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu
Piotra Lewandowskiego – Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji
zwaną dalej „Zamawiającym“
a
…………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w …………………………, ul. ………………………………………………………….
* wpisaną/ym w dniu ...................... do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w ……………..pod numerem ....................................................................................
* wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , data rozpoczęcia
działalności………………………
zwaną/ym dalej “Dostawcą” ,
reprezentowaną/ym przez:
- ………………………………………..
NIP …………………………………….….. , Urząd Skarbowy ……………………………..………..
została zawarta umowa następującej treści:
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty dostawcy w trybie przetargu
nieograniczonego.
§1
1. Dostawca oświadcza, że jest właścicielem fabrycznie nowej spycharki gąsienicowej oraz że jest ona w
pełni sprawna i określa jej stan techniczny jako dobry.
2. Dostawca oświadcza ponadto, że opisana w ust. 1 spycharka jest wolna od jakichkolwiek wad
prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń.
3. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem spycharki gąsienicowej TD- 15C po odbudowie a
Dostawca oświadcza, że jej stan techniczny jest mu znany.
4. Dostawca, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zobowiązany jest do
przeniesienia własności spycharki, o której mowa w ust. 1 na Zamawiającego oraz do jej dostarczenia
do jego siedziby.
5. Zamawiający po zrealizowaniu przez Dostawcę obowiązków, o których mowa w ust 4. zobowiązany
jest do niezwłocznego przeniesienia na Dostawcę własności spycharki, o której mowa w ust. 3.
§2
Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 30 czerwca 2014 r.

§3
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część niniejszej umowy.
§4
Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji zamówienia jest: Pani Mariola Puto.
Przedstawicielem dostawcy przy realizacji zamówienia jest: ……………………………. .
§5
1. Z tytułu wykonania przez Dostawcę zobowiązania, o którym mowa w § 1 ust. 4 Zamawiający zapłaci
Dostawcy wynagrodzenie, zgodnie z formularzem ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej
umowy,
w
wysokości
…………………….
zł
brutto,
słownie
(…………………………………………….).
2. Z tytułu wykonania przez Zamawiającego zobowiązania, o którym mowa w § 1 ust. 5 Dostawca
zapłaci
Zamawiającemu
kwotę
…………………………………..
zł
brutto,
słownie
(…………………………………………….).
3. Zamawiający wystawi Dostawcy fakturę w dniu wydania sprzętu, o którym mowa w § 1 ust. 5.
4. Dostawca wystawi fakturę za przedmiot umowy w terminie do 7 dni od daty odbioru sprzętu, o
którym mowa w § ust. 4. Umowy.
5. Należność Dostawcy oparta na wystawionej fakturze protokole odbioru zostanie przelana na konto
Dostawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury.
6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.
§6
1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z formularzem
ofertowym.
2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 obejmuje następujące okresy:
- 24 miesiące licząc od daty odbioru na silnik i pozostałe podzespoły;
- 36 miesięcy na powłoki lakiernicze.
3. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru spycharki gąsienicowej.
4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający
zawiadamia Dostawcę o powstałych wadach a Dostawca zobowiązuje się w terminie uzgodnionym
przez strony, nie dłuższym niż 14 dni, do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.
§7
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia;
b) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Dostawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w
umowie.
2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną, w przypadku odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§8
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§9
1.

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 8, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w
następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) zostanie ogłoszona rozwiązanie firmy Dostawcy;
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy;
c) Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2) Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpi do odbioru;
b) Zamawiający zawiadomi Dostawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Dostawcy.
2. Przepis § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§10
Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu.

1.
2.
3.
4.

§ 11
W zakresie nie uregulowanym Umową ma zastosowanie SIWZ, a także przepisy kodeksu cywilnego
dotyczące umowy sprzedaży.
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy, strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego
i jeden dla Dostawcy.
Integralną część umowy stanowią SIWZ wraz z ofertą Dostawcy.
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