Załącznik 4
UMOWA nr Ez14-Ez7-900-08/14
Dnia …………………………………. r. w Szczecinie
pomiędzy:
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie- Usługi, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 322634, kapitał zakładowy wpłacony w całości
788 193 790,00 zł,
reprezentowaną przez
PKP Energetyka S.A. Zakład Pomorski, ul. Czarnieckiego 8D, 70-221 Szczecin, numer
REGON 017301607-00200 oraz NIP 526-25-42-704,
w imieniu której działają na podstawie pełnomocnictw:
1) Jan Malinowski - Dyrektor ,
2) Jan Kaczmarczyk – Z-ca Dyrektora,
zwanym dalej „Kupującym"
a
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………,
w imieniu której działa na podstawie pełnomocnictwa:
1) ……………………………..
2) ………………………………
zwanym w dalszej części „Sprzedawcą”
zawarta została umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy i terminy realizacji

SPRZEDAWCA zobowiązuje się do realizacji dostaw, słupów rurowych trakcyjnych
i trakcyjno-oświetleniowych STR, STOR (postępowanie nr EZ14-Ez7-900-08/2014)
asortymentu w cenach jednostkowych i ilościach jak w Załączniku nr 4 – zestawienie
asortymentu i cen jednostkowych, który jest integralną częścią tej umowy.
1. Dostawa poszczególnych partii wyrobów dokonywana będzie na podstawie odrębnych
jednostkowych zamówień stanowiących załącznik nr 1 do umowy w których
wyspecyfikowany zostanie asortyment określonej partii wyrobów: ilość, wartość, termin
realizacji oraz miejsce dostawy.
2. Zamówienia o których mowa w ust. 1 dostarczane będą do siedziby SPRZEDAWCY na
5 dni przed określonymi w nich terminach realizacji dostaw. W przypadku przekroczenia tego
terminu SPRZEDAWCA może odmówić realizacji dostawy lub w uzgodnieniu
z KUPUJĄCYM ustalić jej nowy termin. Zamówienia podpisywane będą przez uprawnionych
do reprezentacji przedstawicieli KUPUJĄCEGO i SPRZEDAWCY.
3. KUPUJĄCY dostarczy SPRZEDAWCY przewidywany harmonogram dostaw.
§2
Dokonanie odbiorów

1. Dokumentem potwierdzającym należyte dostarczenie wyrobów, o których mowa w § 1,
będzie protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający przyjęcie przez KUPUJĄCEGO dostawy
i stwierdzający sprawdzenie partii dostarczonych wyrobów przez KUPUJĄCEGO pod kątem
jakościowo-ilościowym, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
2. Do protokołu zdawczo – odbiorczego SPRZEDAWCA dołączy certyfikaty, deklaracje
zgodności lub inne wymagane prawem dokumenty odniesienia odbieranej partii przedmiotu
umowy do obowiązujących norm (specyfikacji technicznych).
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3. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 skutkować będzie niedokonaniem
odbioru jakościowego wyrobów.
4. Do udziału w komisji odbioru oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego upoważnieni
są:
1) ze strony KUPUJĄCEGO:
- osoby upoważnione dla poszczególnych dostaw wyrobów zostaną wskazane w
zamówieniach
2) ze strony SPRZEDAWCY:
……………………………

tel. ……………………

E mail: …………………………..

…………………………... tel. ……………………
E mail: …………………………..
4. Towar po dostawie staje się własnością KUPUJĄCEGO.
§3
Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Zgodnie ze złożoną ofertą SPRZEDAWCY z dnia ……………….. r. ceny jednostkowe
przedstawione
w
§
1
ust.
1
obejmują
również
koszty
transportu do wyznaczonego miejsca przez KUPUJĄCEGO.
2. W zamian za należyte wykonanie całości przedmiotu umowy SPRZEDAWCA otrzyma
łączne wynagrodzenie w wysokości : ………………………………………….. zł netto
(słownie: ………………………………………………………………………………. ) plus
doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.
3. Podstawą do wystawienia przez SPRZEDAWCĘ faktury za każdą dostarczoną i odebraną
partię wyrobów jest podpisany przez każdą ze stron protokół zdawczo-odbiorczy, o którym
mowa w § 2 ust. 1.
4. Płatności regulowane będą przez KUPUJĄCEGO przelewem na rachunek SPRZEDAWCY
podany w fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury. Za datę zapłaty
uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego KUPUJĄCEGO.
§4
Zamówienia dodatkowe

1. KUPUJĄCY zastrzega sobie możliwość zwiększenia i zmniejszenia dostaw w ilości nie
większej niż 20% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, o którym mowa w §
3 ust. 2. Zmiana ilości dostaw zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy pod
rygorem nieważności.
2. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia dostaw na wniosek KUPUJĄCEGO,
SPRZEDAWCY przysługuje zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia umownego
określonego w aneksie do umowy odpowiadającego ilości dodatkowych sztuk asortymentu,
przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w § 1 ust.1.
3. KUPUJĄCY zastrzega sobie także możliwość zamiany zakupywanego asortymentu w ilości
nie większej niż 20% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, o którym mowa
w § 3 ust. 2. Zamiana asortymentu podlega uzgodnieniu i ustaleniu poszczególnych cen
jednostkowych ze SPRZEDAWCĄ. Zamiana asortymentu dostaw zostanie wprowadzona
w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
4. Zamówienia na asortyment o którym mowa w ust. 3 dostarczane będą do siedziby
SPRZEDAWCY na 30 dni przed określonymi w nich terminach realizacji dostaw.
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§5
Kary umowne i odstąpienie od umowy

1. STRONY ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
poprzez zapłatę kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za odstąpienie przez KUPUJĄCEGO od umowy z przyczyn leżących po jego stronie.
KUPUJĄCY zapłaci SPRZEDAWCY karę umowną w wysokości 10% wartości brutto
przedmiotu umowy,
2) za odstąpienie przez SPRZEDAWCĘ od umowy z przyczyn leżących po jego stronie.
SPRZEDAWCA zapłaci KUPUJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% wartości brutto
przedmiotu umowy,
3) za odstąpienie przez KUPUJĄCEGO od umowy z przyczyn leżących po stronie
SPRZEDAWCY, SPRZEDAWCA zapłaci KUPUJĄCEMU karę umowną w wysokości 10%
wartości brutto przedmiotu umowy,
4) za opóźnienia realizacji dostaw przez SPRZEDAWCĘ, zapłaci on KUPUJĄCEMU karę
umowną w wysokości 0,3% wartości brutto nieterminowo zrealizowanej partii dostawy za
każdy dzień opóźnienia,
2. Kara umowna obliczona w sposób określony w ust. 1 pkt 3 nie może przekroczyć 20%
łącznej wartości brutto przedmiotu umowy. W przypadku przekroczenia tego progu lub
opóźnienia w dostawie określonych w zamówieniu partii wyrobów ponad 21 dni KUPUJĄCY
ma prawo do odstąpienia od Umowy, bez uszczerbku dla uprawnień przysługujących mu na
podstawie ust.1 pkt. 3) oraz ust.3.
3. STRONY zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych
w przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych albo powstanie z innych, niż
wymienione w ust. 1 przyczyn.
§6
Wyjaśnienia

W czasie wykonywania zamówionej dostawy SPRZEDAWCA zobowiązany jest na żądanie
KUPUJĄCEGO udzielić mu wyjaśnień, dotyczących przebiegu dostaw poszczególnych partii.
§7
Gwarancja

1. SPRZEDAWCA udziela gwarancji na dostarczone wyroby na okres nie krótszy niż 78
miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust.1.
2. SPRZEDAWCA zobowiązany jest do dostarczenia wyrobów będących przedmiotem umowy
w stanie wolnym od wad.
3. SPRZEDAWCA zobowiązuje się do wymiany dostarczonego wadliwego materiału w
terminie 14 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy. Koszt wysyłki
wadliwego sprzętu w przypadku stwierdzenia winy SPRZEDAWCY pokrywa SPRZEDAWCA.
W przeciwnym przypadku koszty wysyłki i naprawy pokrywa KUPUJĄCY.
§8
Postanowienia dodatkowe

1. SPRZEDAWCA ma prawo zatrudniać podwykonawców, przy czym ponosi pełną
odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców w takim samym stopniu, w
jakim odpowiadałby za własne działania, uchybienia lub zaniechania.
2. Żadna ze STRON nie może bez pisemnej zgody drugiej STRONY przenieść wierzytelności
i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią pod rygorem nieważności
dokonanej czynności.
3. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego
przez obie STRONY pod rygorem nieważności.
4. Wystawca faktury zobowiązuje się, że w składanej przez siebie deklaracji VAT- 7, ujmie
fakturę, faktury będącą (będące) podstawa płatności niniejszego zamówienia pod rygorem
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odszkodowania na rzecz KUPUJĄCEGO w wysokości szkody poniesionej na skutek ww.
obowiązku.
5. Nienależyte wykonanie zobowiązań umownych może skutkować wpisem SPRZEDAWCY
do Rejestru Nierzetelnych Kontrahentów Spółek Grupy PKP.
6. Każdą partię towaru należy oznakować metkami fabrycznymi lub etykietami.
7. W korespondencji i fakturach należy powoływać się na numer niniejszej umowy. Brak tych
danych spowoduje ich zwrot bez załatwiania sprawy.

§9
Oświadczenia stron

1. KUPUJĄCY oświadcza, że:
a) jest płatnikiem podatku VAT i posługuje się nr identyfikacyjnym NIP: 526-25-42-704
b) jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT
2. SPRZEDAWCA oświadcza, że:
c) jest płatnikiem podatku VAT i posługuje się nr identyfikacyjnym NIP: ………………….
d) jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT
§ 10
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby KUPUJĄCEGO.
§ 11
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących
w tym 1 egzemplarz dla SPRZEDAWCY i 1 egzemplarz dla KUPUJĄCEGO.

egzemplarzach,

§ 12
Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
Załącznik nr 1. – Wzór zamówienia
Załącznik nr 2. - Oferta ostateczna z dnia …………………………… r.
Załącznik nr 3. – SIWZ dostawy słupów oświetleniowych wraz z osprzętem.
Załącznik nr 4. - zestawienie asortymentu i cen jednostkowych

KUPUJĄCY:

SPRZEDAWCA:
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