Umowa nr WMNŁ/........../2015
zawarta w dniu ………………. w Gliwicach pomiędzy:
Walcownią Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. w Gliwicach, ul. Metalowców 6, wpisaną
do Krajowego Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
pod nr KRS 0000374289, NIP 969 15 86 199
reprezentowaną przez:
1. Jana Sendala - Prezesa Zarządu
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej WYKONAWCĄ,
została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa taśmy PET do Zamawiającego wg ilości i rodzajów
określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, który jest integralną częścią niniejszej
umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwej jakości wykonania przedmiotu
umowy potwierdzonej gwarancją na okres 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Ilości w załączniku nr 1 zostały określone szacunkowo i mogą ulec zwiększeniu lub
zmniejszeniu do 20%.
4. Ilości w załączniku nr 1 są określone na cały rok, dostawy będą organizowane partiami
każdorazowo po wysłaniu przez Zamawiającego zamówienia na numer fax. ………………..
lub elektronicznie na adres …………………………., a dostawy realizowane będą w terminie
do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwej jakości dostarczonego
produktu zgodnie ze stosowanymi normami i warunkami technicznymi.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione produkty do magazynu
Zamawiającego na własny koszt oraz na własną odpowiedzialność.
7. Dostawa może odbywać się tylko w dni robocze w godzinach od 7:00 do 13:30
w terminie uprzednio uzgodnionym przez obie strony.
8. Odbiór dostawy odbywać się będzie na podstawie dokumentu dostawy (Wz lub
specyfikacja dostawy) wystawionego przez Wykonawcę i przekazywany będzie
w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
9. Przeprowadzenie wstępnej kontroli nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu
gwarancji i rękojmi.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia (lub odesłania na koszt
Wykonawcy) dostarczonego produktu w przypadku:
a) Stwierdzenia uszkodzeń produktu,
b) Dostarczenia produktu innego od zamówionego lub w ilości odbiegającej
od warunków umowy,
c) Dostarczenia produktu w terminach innych niż ustalono w umowie,
d) Zastrzeżeń wynikających z kontroli wstępnej dostarczonego produktu.
11. W przypadku niezgodności towaru ze zleceniem, Wykonawca dokona korekty dostawy
na własny koszt w ciągu 3 dni roboczych.

§2
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

Cena za dostarczone produkty nie może być wyższa niż przedstawiona
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
Cena, o której mowa w ofercie nie może ulec zwiększeniu w czasie trwania umowy.
Faktura powinna być wystawiona nie wcześniej niż dostawa produktu.
Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności wynikającej z faktury VAT
przelewem w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, na numer konta bankowego
zawartego w fakturze VAT.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie;
a) Odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada
Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego(netto),
b) Nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości netto
zamówionej, a niedostarczonej partii produktów za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
c) Opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od
wyznaczonego terminu usunięcia wad nie dłuższego niż 7 dni.
O ile wykonanie partii dostawy nie zostanie zrealizowane w terminie 7 dni (liczonych
od daty zamówienia wg ust. 2 § 1) Zamawiający – niezależnie od uprawnień określonych
w ust. 5 – ma prawo zamówić przedmiot umowy u dowolnego Dostawcy oraz obciążyć
Wykonawcę różnicą ceny w przypadku, gdy inny Dostawca wykonał przedmiot umowy
po wyższej cenie z możliwością odstąpienia Zamawiającego od umowy.
Obok kary umownej każda ze stron może żądać odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Odpowiedzialność
odszkodowawcza ograniczona jest do rzeczywistej straty, jaką poniesie strona.
§3

1.
2.

Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę z zachowaniem wszelkich
obowiązujących norm i przepisów BHP.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wady przedmiotu zamówienia,
Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych od dnia powiadomienia, na
własny koszt i własnym transportem dostarczyć towar nieobciążony wadami pod
rygorem odstąpienia od umowy. W przypadku przekroczenia tego terminu, mają
zastosowanie uregulowania zawarte w § 2.
§4
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5.

Umowa została zawarta na czas określony od 22.04.2016r. do 21.04.2017r.
Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie
praw wynikających z realizacji niniejszej umowy.
Osobami wyznaczonymi do kontaktu w zakresie realizacji niniejszej umowy są:
3.1.
Ze strony Zamawiającego …………………. tel. ……………………,
3.2.
Ze strony Wykonawcy ……………………… tel. ……………………
Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie
właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 do umowy

L.p.

Nazwa asortymentu

1.

Taśma PET, zielona
karbowana, grubość
0,84 lub 0,90 x 16mm,
1400mb na szpuli,
średnica wewnętrzna
406mm, wytrzymałość
490-600kg

j/m

Sztuki /
szpule

Orientacyjna
ilość
zapotrzebowania
na okres trwania
umowy

Cena netto

Warunki
dostawy

50 szpuli po
1400m

……..zł/
szpulę
1400mb

Raz na
kwartał
11-13 szpuli
po 1400m

