Załącznik nr 2

<PROJEKT>

UMOWA DOSTAWY
zawarta

w

dniu

……………………………………..r.

w

…………………….………………….. pomiędzy:
…………………………………………………… z siedzibą w ………………………………
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej Dostawcą,
a
Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. z siedzibą przy
ul. Dusznickiej 1, 57-300 Kłodzko, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000074657, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd
Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP
8830000720,
numer REGON 000617344, kapitał zakładowy w wysokości 3.570.000,00 złotych
reprezentowaną przez: Elżbietę Żytyńską
- Prezesa Zarządu, uprawnionego do
samodzielnej reprezentacji, zgodnie z wydrukiem KRS stanowiącego Załącznik nr 2 do
niniejszej umowy,
zwanym dalej Odbiorcą,
o treści następującej:
§ 1.
Przedmiot umowy
1.

Dostawca zobowiązuje się w okresie trwania umowy dostarczać Odbiorcy wyroby:
a.

olej

silnikowy

wielosezonowy

typu

SHPD

do

mocno

obciążonych

turbodoładowanych silników diesla w pojazdach użytkowych,
b.

olej silnikowy wielosezonowy do smarowania silników z zapłonem samoczynnym –
także z doładowaniem,

c.

olej przekładniowy wielosezonowy do przekładni głównych i manualnych,

d.

olej przekładniowy wielosezonowy do przekładni głównych i manualnych,

e.

olej przekładniowy wielosezonowy do przekładni głównych i manualnych,

f. olej przekładniowy mineralny wielosezonowy do przekładni hydraulicznych i
automatycznych skrzyń przekładniowych,
g.

olej sprężarkowy do stacjonarnych i przewoźnych sprężarek tłokowych i śrubowych,

h.

smar plastyczny – smar litowy do podwozi samochodowych zawierający dodatki
uszlachetniające typu EP2,

i. smar do układu centralnego smarowania;
o specyfikacji, parametrach, klasie, gatunku i pochodzenia surowców oraz pojemności
opakowań, określonych w Załączniku nr 3 będącym integralną częścią niniejszej umowy.
2.

Dostawca oświadcza, że wyroby objęte umową posiadają normy i dopuszczenia spełniające
wymogi jakościowe zalecane przez producentów autobusów i urządzeń eksploatowanych
przez PKS w Kłodzku S.A. oraz do ich produkcji nie są wykorzystywane surowce, oleje,
komponenty regenerowane.

3.

Odbiorca dopuszcza możliwość dostawy wyrobów w trybie tzw. „zawieszonej akcyzy”.
§ 2.
Dostawa i odbiór przedmiotu umowy

1.

Wyroby będą dostarczane częściami, na podstawie każdorazowego zamówienia.

2.

Termin dostawy, ilość i rodzaj wyrobów objętych zamówieniem zostaną ustalone przez
Odbiorcę każdorazowo, stosownie do potrzeb Odbiorcy. Zamówienia będą składane w
formie pisemnej, doręczane na adres e-mail…………………….. lub na numer faxu
+48……………………………

3.

Dostawca zrealizuje dostawę w siedzibie Odbiorcy, w terminie nie dłuższym niż 3 dni
robocze od daty złożenia przez Odbiorcę zamówienia. Odbiór zamówienia będzie
następował za potwierdzeniem w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

Odbiorca może odmówić odbioru przedmiotu umowy, jeżeli przedmiot umowy nie spełnia
wymogów określonych niniejszą umową oraz Załącznikiem nr 3. Brak odbioru
przedmiotu zamówienia przez Odbiorcę powoduje zwłokę Dostawcy.

5.

Uprawnionymi do złożenia, odbioru lub odmowy odbioru zamówienia są upoważnieni
pracownicy Odbiorcy:
a) ……………………, tel. ……………………, mail …………………….,
b) ……………………, tel. ……………………, mail ……………………..

6.

Wyroby będą dostarczane w oryginalnych, wytrawionych i plombowanych przez
producenta opakowaniach z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem wyrobu, rodzaju, normy,
wagi brutto i tary wraz z jego świadectwem jakości, dokumentem mieszalności, których
wartość wliczona jest w cenę wyrobu. Opakowania nie podlegają zwrotowi.

7.

Koszt transportu i ubezpieczenia wyrobów na czas transportu obciążają Dostawcę.

§ 3.
Wynagrodzenie i warunki płatności
1.

Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za wykonanie poszczególnych dostaw,
wyłącznie za rzeczywistą ilość zamówionych wyrobów według cen jednostkowych
wskazanych w ofercie Dostawcy, która stanowi integralną część niniejszej umowy
(Załącznik nr 4).

2.

Wynagrodzenie wypłacane będzie, w ten sposób, że zapłata za prawidłowo dostarczone
zamówienie następować będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Dostawcy
nr………………… każdorazowo po odbiorze zamówienia przez Odbiorcę w całości, nie
wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Odbiorcę prawidłowo
wystawionej przez Dostawcę faktury VAT wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

3.

Warunkiem dokonania zapłaty, o której mowa w pkt 2, będzie dołączenie przez Dostawcę
podpisanego

przez

Odbiorcę

protokołu

zdawczo-odbiorczego

stwierdzającego

kompletność i jakość zamówionych wyrobów.
4.

Strony postanawiają, iż za datę dokonania płatności przelewem uznaje się dzień obciążenia
rachunku bankowego Odbiorcy.

5.

Do cen netto zostanie doliczony należny podatek VAT obowiązujący w chwili wystawienia
faktury VAT.
§ 4.
Termin obowiązywania

Dostawy będące przedmiotem umowy realizowane będą stosownie do zapotrzebowania
Odbiorcy

przez

jeden

rok

od

dnia

zawarcia

niniejszej

umowy

tj.

do

dnia

…………………………r.
§ 5.
Kary umowne
1.

Odbiorca zastrzega sobie od Dostawcy karę umowną w razie:
a.

dostarczenia wyrobu z opóźnieniem – 1 % wartości opóźnionej dostawy za każdy
dzień opóźnienia;

b.

dostarczenia wyrobu ze zwłoką – 2 % wartości będącej w zwłoce dostawy;

c.

odstąpienia przez Odbiorcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w
wysokości 5.000 złotych;

d.

rozwiązania umowy przez Odbiorcę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania
okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 5.000
złotych.

2.

W sytuacji, gdy kara umowna, przewidziana w pkt 1, nie pokrywa szkody, stronom
przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 6.
Gwarancja

1.

Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji jakości wyrobów będących przedmiotem niniejszej
umowy.

2.

Szczegółowe warunki oraz terminy gwarancji określa dokument gwarancyjny przekazany
Odbiorcy z chwilą zawarcia niniejszej umowy (Załącznik nr 5).
§ 7.
Odstąpienie

1.

Odbiorca może odstąpić od umowy w przypadku gdy Dostawca wykonuje ją w sposób
wadliwy albo sprzeczny z jej postanowieniami, po uprzednim pisemnym wezwaniu do
zmiany sposobu jej wykonywania.

2.

Uprawnienie, o którym mowa w pkt 1 nie wyłącza uprawnienia do rozwiązania umowy w
trybie natychmiastowym wynikającego z przepisów Kodeksu cywilnego oraz z powodu
wadliwego lub sprzecznego z umową wykonania przedmiotu umowy.

3.

Odbiorca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia umowy przez Dostawcę, w
szczególności, gdy:
a) nieterminowego wykonywania realizowania poszczególnych zamówień, mimo
pisemnego upomnienia,
b) dostarczenia olejów wyprodukowanych na bazie olejów i komponentów
regenerowanych.
§ 8.
Postanowienia końcowe

1.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.

2.

Strony wskazują osoby do kontaktu, w celu realizacji niniejszej umowy:
a) ze

strony

Dostawcy

…………………

,

tel.

……………….,

mail

…………………

,

tel.

……………….,

mail

…………………,
b) ze

strony

Odbiorcy

………………….
3.

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny,
miejscowo właściwy dla siedziby Odbiorcy.

5.

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

DOSTAWCA:

ODBIORCA:

