
UMOWA URB/UZP /13/2018 wzór załącznik nr 5

Zawarta w dniu ……………………….2018 roku w Gnieźnie pomiędzy:

URBIS  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w Gnieźnie przy ulicy Chrobrego 24/25,

62-200  Gniezno, wpisaną  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego,

prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy,  pod nr

KRS  0000069876,  o  kapitale  zakładowym  w  wysokości  23.040.000,00  zł.,   NIP:  7840041944,

REGON: 630952490, zwaną w dalszej treści umowy Kupującym, 

reprezentowaną przez: 

a

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa zawarta została w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nieprzekraczającej kwoty, o

której mowa  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych tj. z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)

§1.

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność fabrycznie nowych opon do

ładowarek gdzie : 

a) OPONA 23.5 R25 L5R (R=rock=skała) TL  -  8 szt.

b) OPONA 480/65R24 TL NOKIAN TRI STEEL (kostka) -  2 szt.

c) OPONY 12.00-20/8.0       OPONA PEŁNA -   4 szt. z demontażem montażem oraz utylizacją.

Strony ustalają że dostarczone opony będą posiadać odpowiednie atesty oraz odpowiadać będą

wymaganiom technicznym maszyn do których są przeznaczone.

    Zamawiający zobowiązuje się przedmiot umowy odebrać oraz zapłacić Wykonawcy określoną w

niniejszej umowie cenę.

2. Koszty transportu  przedmiotu  umowy ponosi  Wykonawca z wyłączeniem §.1  ust.1  pkt  c  gdzie

opony zostaną dostarczone do siedziby Wykonawcy celem demontażu ,montażu oraz utylizacji

starych opon. Koszty demontażu, montażu oraz utylizacji ponosi Wykonawca.

3. Integralną część umowy stanowi Oferta Wykonawcy. 

§2.

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.08.2018r.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony w ramach niniejszej umowy

przedmiot umowy na okres ………………… miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. Dokumen-

tacja gwarancyjna zostanie przekazana Zamawiającemu w dniu dostarczenia towaru. 

3. Udzielona gwarancja nie wyłącza nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wyni-

kających z rękojmi.

4. Reklamacja złożona w ramach gwarancji zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia dostarcze-

nia reklamowanej opony.
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5. W przypadku uznania reklamacji Zamawiając ma prawo do bezpłatnej wymiany opony na nową wol-

ną od wad lub zwrotu 100 % kosztów zakupu według jego wyboru.

6. W przypadku wymiany Przedmiotu Umowy w ramach gwarancji termin biegnie na nowo od dnia do-

starczenia nowej opony.

§3.

1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy na kwotę:

netto:

brutto : 

w tym :

a) OPONA 23.5 R25 L5R (R=rock=skała) TL  - 1 szt

Netto :

Brutto: 

b) OPONA 480/65R24 TL NOKIAN TRI STEEL (kostka) – 1 szt 

Netto :

Brutto :

c) OPONY 12.00-20/8.0 OPONA PEŁNA -  w tym demontaż, montaż ,utylizacja 1 szt

     Netto: 

     Brutto:  

2. Zapłata za dostarczony  przedmiot umowy będzie zrealizowana w terminie …………… dni od daty

wystawienia faktury VAT, pod warunkiem jej zgodności z treścią zamówienia.

3. Wykonawca  zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT w terminie 3 dni od daty

wystawienia.
4. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług.

§ 4.

Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są:
Po stronie Zamawiającego Po stronie Wykonawcy:

§ 5.

1. W przypadku opóźnienia w wydaniu Kupującemu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje

się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości brutto 100,00 zł. ( pięćdziesiąt  złotych

00/100)  za każdy dzień opóźnienia;

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od jednej ze stron, zapłaci ona drugiej

stronie  karę umowną w wysokości  15 % kwoty brutto,  o  której  mowa w § 3 ust.1  niniejszej

Umowy.

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w części przekraczającej

wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia o którym mowa w  § 3

ust. 1 Umowy.

§ 6.

1.Zmiany  treści  niniejszej  Umowy  pod  rygorem  nieważności,  wymagają  zgody  obu  stron,

z  zachowaniem formy pisemnej  poprzez  sporządzenie  i  podpisanie  przez  obie  strony  aneksu  do

umowy.
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2. Możliwość zmiany umowy istnieje w okolicznościach wskazanych w art.144 ust 1 pkt 2-6 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

§ 7.

1. We wszystkich  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  umowie  zastosowanie  mają  przepisy

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej Umowy podlegają rozpoznaniu przez Sąd

właściwy dla Siedziby Zamawiającego.. 

§ 8.

Umowę   sporządzono   w   trzech  jednobrzmiących   egzemplarzach,   dwa   egzemplarze   dla

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

załączniki:

1. Oferta Wykonawcy

2. Klauzula informacyjna RODO

Zamawiający Wykonawca
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