
Wzór umowy         Załącznik nr 3 

      

UMOWA NR ............... 

zawarta dnia  ................................ w Chorzowie pomiędzy: 

Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów,              

o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880,00 PLN, który został pokryty w całości, 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod nr KRS: 0000145278, będącą płatnikiem 

NIP: 634-01-25-637 o numerze identyfikacyjnym REGON : 270561663,  zwaną  

w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez : 

1. .......................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................... 

a  

................................................................................................. z siedzibą  w ................................... 

....................................................., zarejestrowaną  w  ............................................  pod numerem . 

KRS  ..................................,  o numerze  NIP  ...................................   i numerze identyfikacyjnym 

REGON  .........................,  zwaną  w dalszej części umowy  „Wykonawcą” reprezentowaną  przez: 

1. .......................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................... 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie 

przetargu  pisemnego  zarejestrowanego  pod  numerem  sprawy  ......................  zawiera się 

umowę   o następującej treści : 

 

 

 § 1. 

1. Przedmiotem umowy jest  dostawa  szlifierki do szyn typu ROBEL 13.44  o parametrach zgodnie  

      z załącznikiem Nr 1 do niniejszej umowy – „Opis przedmiotu zamówienia” 

2. Wykonawca  zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy o którym mowa w ust. 1,             

a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy oraz zapłaty pod warunkiem 

braku wad w przedmiocie umowy. 

 

 

§ 2. 

1. Cena za przedmiot umowy wynosi  ................................... zł netto  plus obowiązująca stawka     

    VAT (słownie: ........................................................................................).     

   2. Należność zostanie uregulowana w formie polecenia przelewu  na  konto Wykonawcy wskazane  

       na fakturze. 

    



      

 

 § 3. 

 

1.Podstawą do wystawienia faktury  będzie  podpisany przez  Strony protokół zdawczo-  

    odbiorczy potwierdzający odbiór przedmiotu umowy. 

 2.Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.  

    Wykonawca wystawi fakturę VAT niezwłocznie po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

§ 4. 

 

Przedmiot umowy zostanie przekazany Użytkownikowi -  Rejon  Nr 3  w  Bytomiu  przy  

ul. Drzewnej 2,  w terminie do dnia  27.04.2012 r. 

Dostawa przedmiotu umowy odbędzie się na koszt Wykonawcy. 

 

 § 5.  

 

   1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu ............ miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, 

licząc od dnia  podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

    2. Usunięcie wad występujących w okresie obowiązywania gwarancji nastąpi na koszt 

        Wykonawcy  w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego –  

        Użytkownika, o którym mowa w § 4 umowy. 

    3.W przypadku braku możliwości w usunięciu wady jw. przez  Wykonawcę w  terminie  o którym   

         mowa w  ust. 2 dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu, co wymaga obustronnego  

      pisemnego  uzgodnienia. 

    4. Odpowiedzialność  Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy  

        regulują przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

        

§ 6. 

 

1. W przypadku niedotrzymania przez  Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za opóźnienie,                  

w wysokości  0,5 % wartości  brutto umowy  za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu 

określonego w § 4. 



2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20%  wartości brutto 

umowy. 

3. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usuwaniu wad, Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 0,8 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wady. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy  rozpoczęty 

dzień opóźnienia staje się wymagalne: 

- za pierwszy  rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu 

- za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych 

dni. 

      5. W przypadku jeżeli naliczona kara umowna nie pokrywa w całości szkody poniesionej przez   

Zamawiającego, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia za zasadach ogólnych 

odszkodowania uzupełniającego w wysokości rzeczywiście poniesionej straty. 

6. W przypadku gdyby Wykonawca nie usunął wady w terminie określonym zgodnie  

      z  zapisem  § 5 ust. 2 i 3, wówczas Zamawiający będzie uprawniony usunąć wadę    

      w zastępstwie Wykonawcy, na  koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Ponadto 

      Zamawiający może tego dokonać samodzielnie lub za pośrednictwem osoby trzeciej. 

 

§ 7 

Cesja wierzytelności wynikająca z niniejszej umowy może być dokonana tylko za pisemną zgodą 

Spółki Akcyjnej Tramwaje  Śląskie  

 

         § 8. 

Ewentualne spory mogące wynikać z naruszenia postanowień niniejszej umowy, zostaną 

rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Tramwaje Śląskie S.A. 

 

                 § 9. 

W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy  Kodeksu 

Cywilnego . 

 

      § 10. 

 

Wszystkie zmiany i uzupełnienia  umowy mogą być dokonywane jedynie w formie  pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

 



 

 

      § 11. 

Załącznik do umowy: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

      § 12. 

 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 

 

 

 Wykonawca: :                     Zamawiający : 

 

 

 

 

 

 

 


