
Umowa Nr  .... / ..../ 2015           

                                                         

 

 

Zawarta w dniu ....................... pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu przy ul. Browarnej 90, zarejestrowanym 

w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział VIII Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego, 

KRS Nr 0000131350, Kapitał zakładowy 27 546 200,00 PLN  

Regon: 170372066,   NIP 578-21-60-222,  

reprezentowany przez:  

 

 

Dyrektora Spółki – Kazimierza Zbigniewa Orzecha 

 

zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym” 

 

a  ................................................... 

reprezentowanym przez: 

 

....................................................... 

Zwany w dalszej części umowy „ Wykonawca” 

  

 

§ 1 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się w do dostawy na rzecz Zamawiającego kart elektronicznych 

zbliżeniowych w ilości 4 000 szt., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1do umowy . 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego  

w Elblągu przy ul. Browarnej 90 , na własny koszt i ryzyko, w terminie do 1 marca 2015r. 

 

 

§ 2 

 

1. Karty elektroniczne dostarczone w ramach przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe, 

bez wad i odpowiadać co do jakości wymogom  dla materiałów tego rodzaju  dopuszczonych 

do obrotu. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany okazać – w stosunku  

do wskazanych kart w zależności od ich rodzaju – odpowiedni certyfikat zgodności z Polską 

Normą lub normami europejskimi. 

3. Wykonawca udziela na dostarczone materiały 24 miesięcy gwarancji, w terminie od dnia 

dostarczenia kart do siedziby Zamawiającego.  

4. Zamawiający oświadcza, że do odbioru przedmiotu zamówienia upoważnieni będą następujący 

pracownicy: ........................................................................ 

 

 

§ 3 

 

1. Zamawiający niezwłocznie po dostarczeniu kart dokona ich odbioru pod względem zgodności  

z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych 

Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę. 



2. W przypadku stwierdzenia  wad w dostarczonych kart, o których mowa w ust. 1, Wykonawca 

zobowiązany jest do uzupełnienia lub wymiany wadliwych kart na wolne od wad w terminie  

10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wadach. 

§ 4 

1. Cena jednostkowa netto za dostarczone karty zgodnie ze złożoną ofertą wynosi....... 

2. Za dostarczone karty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie   

w kwocie:…………….. zł (słownie:…………………………………… złotych netto) ,  

powiększonej o podatek VAT w wysokości …………%,  

co stanowi łącznie kwotę …………….. zł (słownie  ……………………………złotych brutto). 

3.Kwota, o której mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec       

Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane  

z jej realizacją, w tym: koszt opakowania, koszt dostarczenia, koszt ubezpieczenia na czas 

transportu oraz wszelkie należne cła i podatki.  

4. Strony ustalają, że płatność będzie realizowana na podstawie wystawionej i zgodnej z dostawą 

faktury VAT w terminie 14 dni na konto Wykonawcy. 

Za datę płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego.  

 

§ 5 

 

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2 % wartości 

zamówienia brutto, w przypadku naruszenia terminów, o których mowa w §1ust.2,  

oraz §3 ust.2, za każdy dzień opóźnienia.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w przypadku braku realizacji umowy pomimo wezwania Zamawiającego do jej 

realizacji i wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie odpowiedniego terminu, w takim 

przypadku obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10 %  wartości zamówienia  brutto. 

3. Karą, o której mowa w ust. 2 zostanie obciążony Wykonawca, który z przyczyn leżących po 

jego stronie odstąpi od umowy. 

4.W przypadku, o którym mowa w ust.2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu zrealizowanego przedmiotu umowy. 

 

   § 6 

Wszystkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron  

w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 7 

 

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 8 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

 

 

§ 9 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik do umowy nr 1. 

 

 

Zamawiający          Wykonawca 



 


