Zintegrowany System Zarządzania
Procedura Zakupy
Umowa nr …………. projekt

z dnia ………………….

Znak: RS/P-42/1/2011

zawarta pomiędzy:
MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O.
W TORUNIU
UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159
TEL. 056 63 98 119; FAX. 056 63 98 120
NIP: 879-016-92-80
REGON: 870525973
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000151221
Kapitał Zakładowy : 8.469.500 PLN

reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………….
2. …………………………………………………………..
zwanym dalej Zamawiającym
a firmą:…………………………………………………………………………………………………….

NIP:……………………..
KRS: ……………………

REGON: ………………………………..
Kapitał zakładowy: …………………….

reprezentowaną przez: ………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą,
o następującej treści:

1.

2.
3.
4.

§1
Zamawiający zleca , a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia oraz złoŜoną ofertą do wykonania bieŜącego remontu dwóch
sztuk suwnic pomostowych podwieszanych o udźwigu 5 ton produkcji GZUT Gliwice
o nr rej UDT 3303900423 nr fabryczny 239344 i nr rej UDT 3303900422 nr fabryczny
39345 . Wykonawca wykona remont suwnic wraz z dostawą części zamiennych i
materiałów niezbędnych do remontu, zgodnie z ksiąŜką UDT znajdującą się u
Zamawiającego. Suwnice są zainstalowane w Budynku Warsztatu Głównego na
terenie Bazy MPO Sp. z o.o. w Toruniu ul. Grudziądzka 159
Zakres prac remontowych zawarto w Załączniku nr1 oraz złoŜonej ofercie , które to
dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy.
Przedmiot umowy winien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do stosowania i spełniać wymogi Urzędu Dozoru Technicznego.
Zamawiający udostępni Wykonawcy obiekty remontu protokółem zdawczoodbiorczym w terminie 2 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę o gotowości
rozpoczęcia robót.

§2
Termin wykonania umowy do dnia 15.09.2011 roku
§3
Strony ustalają, Ŝe wartość umowy zgodnie z przyjętą ofertą
wynosi:………………………………………………..zł netto + 23%VAT
słownie:………………………………………………..zł/netto + 23%VAT
§4

1.

2.
3.
4.
5.
1.

2.

3.

4.

W ramach wynagrodzenia określonego w §3 Wykonawca jest zobowiązany do:
zastosowania do realizacji powierzonych prac, nowych dobrej jakości materiałów,
które nie będą obniŜać wartości uŜytkowej remontowanych suwnic, jak równieŜ nie
będą pogarszać dotychczasowych parametrów technicznych.
wykonania prac przygotowawczych koniecznych do remontu przedmiotu umowy w
Budynku Warsztatu Głównego.
remontu przedmiotu umowy
dostarczenia dokumentów potwierdzających udzielone gwarancje
wykonania remontu w zgodzie z Polskimi Normami
§5
Podstawą do zapłaty za wykonany remont jest decyzja Urzędu Dozoru Technicznego
zezwalająca na eksploatację suwnic i protokół odbioru. Osobą upowaŜnioną z
ramienia Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Kierownik Działu
Technicznego.
Wszystkie przypadki stwierdzonych i udokumentowanych braków ilościowych
i jakościowych w dostawie będą załatwiane w drodze postępowania reklamacyjnego.
Zamawiający zgłasza reklamację nie później niŜ w terminie 5 dni roboczych od daty
odbioru przedmiotu umowy Wykonawcy, a Wykonawca jest zobowiązany załatwić
reklamację w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.
Zamawiający dokona zapłaty naleŜności za wykonany remont w terminie 14 dni od
podpisania protokołu odbioru i daty złoŜenia faktury VAT w formie przelewu
bankowego na konto Wykonawcy.
Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod
numerem NIP: 879-016-92-80.
§6

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym
w zamówieniu, a takŜe nie usunięcia wad w terminie wymienionym
w protokóle odbioru oraz w terminie wymienionym w §5 ust.2 i §8 ust.3
Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1%
wartości brutto zamówienia za kaŜdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto umowy określonej
w §3
3. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyŜszającego karę umowną.
4. Strony ustalają, Ŝe Zamawiający moŜe potrącić naleŜności z tytułu kary umownej
bezpośrednio z faktury złoŜonej przez Wykonawcę.

§7
Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby
trzecie.
§8
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zakres prac objętych umową w
wymiarze 12 miesięcy.
2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru przedmiotu umowy.
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad i usterek w przedmiocie umowy,
Zamawiający powiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca
zobowiązuje się w terminie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuŜszym niŜ 2 dni
robocze do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia. Strony ustalają, Ŝe czas
reakcji serwisu liczony od momentu zgłoszenia usterki do jej usunięcia wynosi 2 dni.
4. Koszty napraw i przeglądów gwarancyjnych oraz dojazd serwisanta do siedziby
Zamawiającego ponosi Wykonawca.
§9
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaŜności zmiana postanowień umowy
oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla
Zamawiającego, chyba, Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o kaŜdej zmianie adresu
i numeru telefonu. W razie niedopełnienia tego obowiązku wszelka korespondencja
doręczona pod wskazany adres uwaŜana będzie za doręczoną.
§10
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego .
2. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze
stron.
Wykonawca

Zamawiający

