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WZÓR UMOWY 

 

Umowa nr ................. 

 

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

 

Tramwajami Śląskimi Spółką Akcyjną, z siedzibą w Chorzowie – ul. Inwalidzka 5, 

41 – 506 Chorzów o kapitale zakładowym wynoszącym 116 230 880 zł., który został pokryty  

w całości, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach – VIII Wydział Gospodarczy 

pod numerem KRS 0000145278, o numerze NIP: 634-01-25-637, o numerze 

identyfikacyjnym REGON: 270561663, reprezentowaną przez: 

 

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

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

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………………...……….…….., z siedzibą w 

………….…….. – ul. ……………..…………….., …………..……………… o kapitale 

…………….. wynoszącym …………………………………, zarejestrowaną w 

……………………………………………..pod numerem ……………….., o numerze NIP: 

……………………., o numerze identyfikacyjnym REGON: …………….., reprezentowaną 

przez: 

 

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

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

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia sektorowego w formie przetargu pisemnego, zarejestrowanego pod 

numerem sprawy DO/357/2012, została zawarta umowa następującej treści: 
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§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa asortymentu wyszczególnionego w Załączniku nr 1 

do niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania zamówionych partii asortymentu do 

siedziby Zamawiającego. Koszt transportu leży po stronie Wykonawcy i jest wliczony 

w cenę asortymentu. Ilość dostawy danej partii asortymentu będzie sprecyzowana 

 w odrębnych zamówieniach. 

3. Ilość określona w pkt 1 jest wielkością szacunkową, a realizacja dostaw określająca 

pożądany termin dostawy danej partii asortymentu wynikającej z rzeczywistych 

potrzeb, zostanie przez Zamawiającego potwierdzona pisemnie – dopuszcza się fax. 

Zamawiający dokona tego potwierdzenia na 30 dni przed terminem dostawy. 

Wykonawca deklaruje się wywiązać z tego terminu. 

 

§ 2 

1. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia przekaże Zamawiającemu 

świadectwo jakości wyrobu, atest lub aprobatę techniczną dopuszczającą wyrób do 

obrotu.  

 

§ 3 

1. Wykonawca udzieli gwarancji na asortyment wyszczególniony w Załączniku  nr 1 do 

niniejszej Umowy co do jego jakości.  

2. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące od daty odbioru przez Zamawiającego partii 

poszczególnego asortymentu w zakresie parametrów technicznych z wyjątkiem 

naturalnego zużycia eksploatacyjnego. 

3. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiający może dochodzić 

swoich roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne wyrobu. 
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§ 4 

1. Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy określa ceny jednostkowe netto asortymentu. Do 

cen tych Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości wynikającej 

z obowiązujących przepisów. Ceny te obowiązują przez cały okres trwania umowy. 

Dla szacunkowych ilości określonych w Załączniku nr 1 cena umowy netto 

wynosi:......................  zł   (słownie: ..............................................................................zł). 

2. Wykonawca wystawi fakturę (faktury) VAT wraz z partią dostawy na adres 

Zamawiającego. 

3. Zapłata za dostawę poszczególnych partii asortymentu nastąpi przelewem z konta 

Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni licząc od 

daty jej wystawienia.  

 

§ 5 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących 

tytułów oraz następującej wysokości: 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  

pięciu procent (5%) ceny  umowy netto określonej w § 4 pkt.1.  

 za opóźnienie w dostawie asortymentu w zakresie ujętym w zamówieniu  

w wysokości 0,1 % ceny netto nie dostarczonego materiału za każdy dzień 

opóźnienia licząc od wyznaczonego terminu dostawy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

 za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości pięciu procent 

(5%) ceny umowy netto określonej w § 4 pkt.1.  

4. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 
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§ 7 

Umowę zawiera się na czas określony do 31.10.2012 r. 

  

§ 8 

Ewentualne spory mogące wynikać z naruszenia postanowień niniejszej umowy, zostaną 

rozstrzygnięte przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10 

Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy może być dokonana tylko za pisemną 

zgodą Tramwajów Śląskich S.A. 

 

§ 11 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu  dla każdej ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 


