
Z.O. nr 1/01/2018 

Dostosował : Dobroński Jan 
 

     

                                                    Umowa na dostawę                                  

 
Zawarta  w  Ostrowi Mazowieckiej    dnia ……-2018r. pomiędzy; 

Zakładem Gospodarki Komunalnej  w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. ul. B. Prusa 66                     

Nr REGON 550733679, NIP 759-14-75-720 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod                    

Nr 0000153255 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 

wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 33.070.000,00 

złotych 

reprezentowanym przez: Paweł  Mieczkowski - Prezes Zarządu 

zwanym dalej Zamawiającym, 
a  
firmą:…………………………………………………………………………………………….. 

 NIP …………………………… REGON……………………………. 

                                      

reprezentowaną przez: …………………………………………………. 

 

zwanym dalej Dostawcą. 

                                                                        § 1 

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579),, na podst. art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy, 

opierając się o zapisy Regulaminu wewnętrznego wprowadzonego Zarządzeniem nr 9/2016                   

z dnia 14-10-2016r. 

 

                                                                        § 2 

Zamawiający zamawia, a Dostawca przyjmuje do wykonania zamówienie na:” Dostawa 

fabrycznie  nowego, rok produkcji nie starszy jak 2018, wózka widłowego TOYOTA model           

02-8FDJF35.” /rok produkcji ………. VIN: ……………… dla potrzeb Zakładu Gospodarki    

Komunalnej  w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., zamówienie szczegółowo jest opisane w 

Zapytaniu ofertowym i  Formularzu ofertowym z dnia …..…-2018r, złożonych ………2018r., 

które stanowią   załączniki do  niniejszej umowy 

 

                                                                        § 3 

1. Dostawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w § 2 w terminie 120 dni               

od dnia   podpisania niniejszej umowy . 

2. Odbioru  maszyny w  zakresie zgodności z zapytaniem ofertowym i Ofertą, dokona  komisja 

wyznaczona przez  Zamawiającego.  

 3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego   podczas odbioru przedmiotu zamówienia,                  

że parametry wózka widłowego są niezgodne z Zapytaniem ofertowym i Ofertą , tj. nie spełnia 

określonych wymagań, Dostawca na wniosek Zamawiającego, dokona wymiany maszyny, lub 

uczyni odpowiednie kroki w celu dostosowania jej do opisów zawartych w Zapytaniu ofertowym             

i Ofercie  , w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia odbioru. 

4.W ramach niniejszej umowy Dostawca: 

1) Dostarczy na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy do Starego Lubiejewa k/Ostrowi 

Mazowieckiej i przeprowadzi szkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w 

zakresie obsługi. 

2) Dostarczy niezbędne dokumenty dotyczące użytkowania i eksploatacji maszyny w 

szczególności deklaracje zgodności (CE), katalog części zamiennych oraz materiałów i 

części bieżącej eksploatacji, a także instrukcje obsługi i kartę gwarancyjną, DTR, 

(wszystkie dokumenty w języku polskim). 
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3) Wskaże adresy najbliższych serwisów. 

5. Odbiór maszyny potwierdzony zostanie protokołem odbioru, podpisanym przez Strony. 

 

 

                                                                      § 4 

1. Cena franco Ostrów Mazowiecka baza Zamawiającego, za wykonanie całości zamówienia,                

o którym mowa w § 2  wynosi: ……………. netto + VAT 23% (tj……….zł) czyli łącznie brutto: 

………………….zł (słownie: ……………………………..…………  złotych ). 

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazany przez  Dostawcę  rachunek bankowy             

w ciągu do 30 dni od daty dostarczenia  Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

po wcześniejszym bezusterkowym protokolarnym odbiorze wózka. 

3. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego 
4.    Kary umowne mogą być według uznania Zamawiającego: 

a) potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bądź, 

b) płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty 

 

 

 

                                                                        § 5 

1.Dostawca udziela rękojmi i gwarancji  na okres minimum 24 m-cy  

2. Zamawiającemu przysługują także uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, zgodnie                            

z przepisami Kodeksu cywilnego. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi  Dostawca na wniosek Zamawiającego będzie organizował 

przeglądy na miejscu, zapewni bezpłatny serwis, oraz materiały eksploatacyjne w ramach 

przeglądów okresowych w tym okresie. 

4. W okresie gwarancji i rękojmi, Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek w 

terminie 7 dni  . 

5. W sytuacji, gdy z przyczyn technicznych usunięcie usterki nie jest możliwe w określonym               

w ust.4.  terminie, strony uzgodnią pisemnie inny termin do usunięcia usterki. 

a) W przypadku bezskutecznego upływu ustalonego terminu usunięcia usterki przez Dostawcę, 

Zamawiający dokona usunięcia usterki we własnym zakresie na koszt Dostawcy.                             

b) W przypadku konieczności dojazdu wózkiem  do serwisu, Dostawca przetransportuje go 

własnym transportem i na swój koszt. 

6. W przypadku niemożliwości usunięcia wady przez okres 7 dni, Dostawca dostarczy 

Zamawiającemu, na swój koszt wózek widłowy zastępczy, o podobnych parametrach. 

 

                                                                        § 6 

1. Dostawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 

za każdy dzień zwłoki, lecz maksymalnie do 14 dni. Po tym terminie uznaje się, że Dostawca od 

umowy odstąpił,  

- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1                  

za każdy dzień zwłoki, 

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Dostawcę w wysokości 

20% wynagrodzenia określonego w § 4. ust1 

2. Karę, o której mowa w ust. 1, Dostawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 

rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania 

przez Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. 
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a). lub potrącone będą z należnego wynagrodzenia Dostawcy  , 

 

 

                                                                        § 7 

1. Dostawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z  umowy na osobę trzecią. 

2. W sprawach nieunormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy,  jest Sąd  właściwy dla        

siedziby Zamawiającego 

                                                                        § 8 

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie 

w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

  

 

                                                                        § 9 

 

1.Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Dostawcy, 

dwa dla Zamawiającego. 

2. Załącznikiem do umowy jest Oferta Dostawcy 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                  DOSTAWCA 

 

…………………………………… ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


