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.....-..2021 w Swidnicy w wyniku przeprowadzonego postgpowania

w trybie przetargu nieograniczonego pomigdzy

Miejskim Przedsigbiorstwem Komunikacyjnym ,.Swidnica" Sp. z o.o. w organizacji, 58-100
Swidnica, ul. InZynierska 6, reprezentowanym przez..
l.Prezes Zarz4du - mgr Tomasz Kurzawa
2.Czlonek Zarzqdu

-

Jaroslaw Kozlowski

zwanym w Umowie ZamawiajQcym
a

reprezentowanym przez:
1.

2.

zwanym w Umowie Dostawc4.

sr
Umowa niniejsza zostala zawarta na podstawier oferty zloilonej w toku postgpowania o
udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetar gu nieograniczonego.
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l.

Przedmiotem Umowy jest dostawa nowych opc,n bezdgtkowych i opon bie2nikowanych do
autobus6w.
2. Dostawy bgd4 realizowane w ci4gu 5 dni od daty zloZenia zam6wienia pisemnie, faxem
lub telefonicznie.
3. Dokumentem potwierdzajqcym realizacjg kaZdego zam6wieni a - ze wskazaniem wielkoSci
zam6wienia jest faktura VAT.
4. Transport przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiaj4cego zapewni Dostawca na sw6j
koszt.
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l.

Za towar stanowi4cy przedmiot dostawy Zanawiaj4cy zaplaci kwotg wynikaj4cq z cen
wskazanych w Formularzu Ofertowym (zalqcznik nr l)ktory jest integraln4 czgSci4 Umowy.
2. Zaplata naleznoSci nast4pi po realizacji kazdego zam6wienia zloZonego przez
Zamawiapcego.

$,

3.

na

Nate2noSd platna bgdzie przelewem

rachunek bankowy

DostawcY:

w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.
4. Dopuszcza sig mozliwoSc zmiany cen w/w opon na wyZsze tylko przy zmtanie cen przez
producenta opon, pisemnego potwierdzenia producenta, przedstawionego Zamawiaiqcemu
najp62niej w ci4gu 4 dni poprzedzaj4cych reahza':ig zam6wienia'
5.-Zwlokiw zaplacie upowaznia DostawcE do naliczenia ustawowych odsetek.
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Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo odst4pierLia od Umowy gdy Dostawca nie bqdzie
realizowal dostaw w terminie lub gdy bgdzie naruszal inne istotne postanowienia Umowy, a
nadto jezeli zajdzie koniecznori( rezygnacjt prr.ez Zamawrai4cego z niniejszej dostawy z
przyczyt od niego niezale2nYch.
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Dostawca przyjmuje odpowiedzialnoS6 za wady towaru na zasadach okreSlonych
Kodeksie Cywilnym i udziela gwarancji na okres jednego roku.
jej wykrycia'
Towar dotknigty wad4 podlega reklamacji w ci4gu 14 dni od daty
W takim samym teiminie Dostawca zobowi4zany jest do usunigcia wad bEdL
dostarczeniarueczy wolnej od wady.
Koszty reklamacji obciqzaj4 Dostawca.

$6
zalatwieniu
niezrealizowanie bqdL op62nienie dostawy, wzglgdnie op62nienia w
lci 20oh wartoSci
reklamacji Dostawca zaplaci Zamawiaj4cemu karq umown4 w wysoko
brutto danego zam6wienia'

Za
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sig do
zgodnie z przedlolonq, ofert4 przetargow4 Dostawca opon .zobowi4zuje
MPK ,,Swidnica" z bazy
systematyc znego odbioru opon zlomowany .h ptzez
Zamawiijq..go i wywiezienialch do utylizacji lub innego zagospodarowania'
najp62niej w terminie 7 dni od
2. Opony zlomowane naleizy wywiezi iaury zu awiaj4cego
jest dostarczenie
dnia'powiadomienia (fax#, telefonicznie). Bezwzglgdnie wymagane
odpadu na kaidy wyw6z opon zlomowanych'
przezDostawca wypeir,ionej karty-nieznixowania
i zlomowania wylqcznie od poniedzialku
odbior opon przezrru.rorry.t ao
do pi4tku w godzinach 06.00 - 13'00'
Zamawraj4cy
3. Zaniedotrzymanie warunk6w Umowy zawarlych w niniejszym paragrafie
zwloki'
naliczy kary umowne w wysokoSci 50 zl brutto z'.akaady dzieh

l.
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Strony dopuszczaj4 mo2liwoS6 odst4pienia od Umowy
strong istotnych postanowien Umowy'
2. Odst4pienie wymaga formy pisemnej'

l.

w

razie naruszenia przez drug4
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$e
Zmiana warunk6w niniejszej Umowy moZe nast4;pic jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewa2noSci.
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W sprawach

nieuregulowanych
przepisy Kodeksu Cywilnego.

w

niniejszej rUmowie maj4 zastosowanie odpowiednie
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Umowa obowi4zuje od dnia 18.01.2021. do 17 .01.2022.
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Spory wynikle na tle stosowania Llmowy strony bEdq staraly sig rozstrzygac polubownie' W
,irii nie dojScia do wsp6lnych uzgodnieri Sq.dem wlaSciwym bgdzie SEd Powszechny
wlaSciwy rzeczowo dla Zamawiaj 4cego.
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Umowg sporz4dzono
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dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach po jednym dla kahdei ze

stron.
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