
Projekt Umowy

UMOWA Nr WOplż022

zawarta w dniu

w trybie przetargu

.ż022 w Swidnicy w wyniku przeprowadzonego postępowanta

nieograniczonego pomiędzy

Miejskim przedsiębiorstwem Komunikacyjnym ,,świdnica" Sp, z o,o, w organizacji, 58_100

Swidnica, ul. Inżynierska 6, reprezentowanym przęz"

' 1.Prezes Zarządu- mgr Tomasz Kurzawa

Z.Członek Zarządu- Jarosław Kozłowski

zwanym w Umowie Zamawiającym

a

reprezentowanym przez"

1.

2.

zwanym w Umowię Dostawcą,

§1

Umowaniniejszazostńazavlartanapodstawieot-erty1"'::Tl:^tokupostępowaniao
uJri.t.ni. zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograntczonego,

§2

1. przedmiotem Umowy jest dostawa nowych opon bezdętkowych i opon bieŻnikowanYch do

autobusów 
5 dni od daty złożenia zamówienia pisemnie, faxem

2. Dostawy będą realizowane w clągu

'ł'J:fjn:rtrpotwierdzaj ącym rea|izację każdego zamówie nia - zewskazaniem wielkoŚci

zamówienia jest faktura VAT, :_:^^^_^ _^^o.,,_i I-,n<

4. Transpo.t prreamiotu umowy do siedziby zamawiającego zapewni Dostawca na swoj

koszt. 
§ 3

l. za towar stanowiący przedmiot dostawy zamawiaj_ący zapłaci kwotę wynikającą z cęn

wskazanych w Formui*r, of..to *v^ Óo,łłócznik nr.1) ńóry jóst integralną częŚcią UmowY,

2. Zapłata natezności nastąpi po'reaiizacji każdego zamówienia złożonego ptzez

Zamavłtającego.



3. Należność płatna będzie przelewem - na rachunek bankowy Dostawcy:

w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury,

4. Dopuszc za się mozliwość zmiany cen w/w opon na wyższe tylko przy zmianie cen przez

producenta opon, pisemnego potwierdzenia pioducenta, przedstawionego zamawtającemu

najpóźniej w ciągu-ł dni poprze dzĄącychrea|izację zamówienia.

5."Zwłokiw zapiacie .rpÓ*uzniu DÓstawcę do naliczenia ustawowych odsetek,

§4

Zamawtający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy gdy Dostawca nie będzie

realizował dostaw w Órminie tuu gay będzió naruszał inne istotne Postanowienia UmowY, a

nadto jeżeli zĄdzie koniecznoś ć rezygnacj] prZęZ, ZamawtĄącęgo Z niniejszej dostawy z

przy czy n od nie go nieza|eżny ch.
§5

l. Dostawca przyjmuje odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w

kodeksię iy*itrry. i udziela gwarancji na okres jednego roku.

2. Towar dotknięty *adą podlega reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej wykrycia,

3. W takim Samym teiminie Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wad bądż

dostarczenia rzeczy wolnej od wady,

4. Koszty reklamacji obciążają Dostawcę,

§6

Za nięzrea|tzowanie bądż opóznienie dostawy, względnie opóźnienia z._ałatwieniu

reklamacji Dostawca zapłaci zamavłiającemu ku.ę u-o*ną w wysokości 200ń wartości

brutto danego zamówienia.
§7

l, Zgodnie z przedłożoną ofertą przetargową Dostaw.l .:jon 
^zo.b;_yiazuje 

się do

systematyc znego odbioru opon złomowany ch przez Mpk ,,swidnica" z bazy

Zamawiiją".gó i wywiezienialch do utylizacji lub innego zagospodarowania,

2. opony ,łomowanę należy wywiezć iaury zu^awiającego najpóźniej w terminie 7 dni od

dnia powiadomienia (faxem, ielefonicznić1. vezwzględnie wymagane jest dostarczenie

przezDostawcę wypeinionej karĘ odpadu na każdy wywóz opon złomowanych,

odbiór opon p.r."nu.ror,yón oo 
-ni"znixowania 

i złomowania wyłącznie od poniedziałku

do piątku w godzinach 06.00 - 13,00,

3. Zaniedotrzymanie warunków Umowy zawartych w niniejsZym paragrafte Zamawiający

nal.iczy kary umowne w wysokości 50 zł brutto zakażdy dzień zwłoki,

§8

1. Strony dopuszczają możliwośc odstąpienia

stronę istotnych postanowień Umowy,
2. Odstąpienie wymaga formy pisemnej,

od Umowy w razię naruszenia przęz drugą



§9

Zmianawarunków niniejszej Umowy moze nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.
§l0

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie odPowiednie

przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 1l

Umowa obowiązuje od dnia 0I.08.2022. do 31-07.2023,

§12

Spory wynikłe na tle stosowania Umowy strony będą starały się rozstrzygać polubownie, W

,irie nić dojścia do wspólnych uzgodnień Sądem właściwym będzie Sąd PowszechnY

właściwy rzeczowo d|a Zamawiaj ące go.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemp\arzach po jednym d|a każde1 ze

stron.

DosTAwCA ZAMAWIAJĄCY

pRzE DqĘ Bl qn$id8 t5nn uN lKAcyJ N E
_^ . _"_SYVIDNICA" Sp. z o.o.
Ę8.-100 SwitJnica. ul. inzynierska 6tel, 74 85.1.-81-5_t, leł.łax zd asi -ói'-td

NlP 884-25_01_65ź-


