
Umowa Nr .........,,....,.... 2020

zawartaw dniu ....03.2020, pomigdzy;

Lesznowolskim Przedsigbiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzib4 w Lesznowoli, przy ul.
Poprzecznej 50, NIP: l23l2ooo82, wpisanym do rejestru przedsigbiorc6wprowadzonego przez: S*d
Rejonowy w dla m.st. W-wa - XIV Wydzia| Gospodarczy Krajowego ReJestru S4dowego, pod Nr
KRS 0000349630 o kapitale zakNadowym w wysokoSci go2lo 000 zlotych, zwanym dalej
,,Zamawiairlcym", reprezentowanym ptzez:
Prezesa Zarzqdu - Kazimie rua J ablofirskiego

a

.,....2 siedzib4 w ,....przy ul. ... ...wpisanQ do rejestru przedsigbiorc6w KRS
prowadzonego ptzez S4d Rejonowy XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego podnumerem ..... NIp . REGON ..... kapital zakladowy w wysokoSci ...........
zNotych, zwanqt dalej,,Dostawc4,,, reprezentowan4 ptzez:
Prezesa Zarz1drt

o nastgpuj4cej tre6ci:

$1
Zanawiajqcy powierza, a Dostawca przyjmuje do wykonania zam6wienie pn.: ,,sukcesywna
dostawa odzieiry roboczej, obuwia roboczego i Srodk6w ochrony indywidualnejr

$2l. Zanawiaj1cy zleca, a Dostawcaprzylmtje do realizacji
obuwia roboczego i Srodk6w ochrony indywidualnej (
warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

2. Dostawy (oraz odbi6r) bgd4 realizowane w
Zamawiajqcego okreSlanych w zam6wieniach
potrzeb Zamawiajqcego.

sukcesywnq dostawg odziely roboczej,
kombinezony ochronne, rgkawice) na

czgSciach, sukcesywnie, stosownie do potrzeb
czgSciowych i z czgstotliwoSci4 wynikajqc1 z

3' Ceny jednostkowe towar6w w okresie realizacji umowy, jak r6wnie z parametry i wymogi co dojakosci towar6w zostaNy okreslone w zapytanu ofertowSrm ( pkt III ogotne warunki dla odzie1y
roboczej) orazw zaN}cznikuor I ,, formularz ofertowy" bgdacymi integ-raln4 czgsciqumowy.4' Zapottzebowanie naposzczeg6lne towary okreSlone przy zawreraniu umowy nalezy traktowaijako wielkoSci orientacyjne. Ostateczna iloSi zam6wionych (oraz zgloszonych do odbioru)
towar6w uzaleimiona bqdzie od, rueczytistych potrzeb wynikajqcych z dzialalno6ci bie24cej
Zamawiajqcego.

5' Dostawca zobowqzuje sig do zaopatrywania oraz ewentualnego odbioru zam6wienia na wlasny
koszt.

6' Strony dokonaj4 wszelkich rozliczert stosownie do wartoSci zam6wierl czgsciowych na dostawy
(oraz odbi6r) poszczeg6lnych towar6w.

7' Zanawiajqcy zasttzega sobie prawo zlozerua zam6wief na dostawg poszczeg6lnych towar6w
(oraz odbi6r) w iloSci mniejszej niz okreslona w umowie. W przypadku zam6wienia mniejszej
ilosci towar6w od zakJadanej w umowi e Zamawiajqcy zaplaci bosta*cy wyNqcmieza towary w
czgSci faktycznie zam6wionej.

\



1.

$3
Dostawy (oraz odbior) Dostawca bqdzie realizowal do magazynu Zamawiajqcego wtasnym

transportem wraz z rozladunkiem w calosci na koszt Dostawcy.

Dostawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia towaru i utratE jego wlaSciwoSci (bqd?jakoSci),

powstale w czasie transportu. Towary uszkodzone, zniszczone lub niepelnowartoSciowe w

it *iti dostawy nie podleiaj 4 zlo1eniu do magazynu Zamawiaj4cego i sq uznawane w tej czqSci

zabrak dostawy towaru.

Kazdorazowa wielko 3c poszczeg6lnych dostaw (oraz odbior) i terminy ich realizacii b9d4

okreslane pIzez uprawnionego pracownika Zamawiajqcego z co najmniej 3-dniowym

vrryprzedzeniemnapiSmie,przeslanymDostawcydrog4mailow4naadres
Dostawca zobowiqzqe sig do dostawy (oraz odbioru) towar6w w iloSci i czasie wskazanym w

povryZszy spos6b.

Zamawiajqcy upowaZnia p. Michala Strzalkowskiego, do kontaktu z Dostawcq, tzgadmama

szczegbl6w dostawy (i odbioru) i skladania zamowiehczgsciowych w ramach niniejszej umowy,

w tym wskazywania termin6w poszczeg6lnych dostaw czgsciowych.

Dostawy czgsciowe towar6w bgd4 potwi erdzane kaldorazowo na piSmie ptzy odbiorze towaru,

dokonywanym przez Zamawiajqcego w jego magazynie (zzaznaczeniem ewentualnej

przyczyny odmowy odbioru caloSci lub czgsci dostarczonego towaru). Potwierdzenie odbioru w

dacie dostawy dotyczy vrylqcznie iloSci towaru. W przypadku stwietdzenia brakow iloSciowych

w stosunku do zam6wionej dostawy czgsciowej, niezgodnoSci dostarczonego towaru z umow4

albo ukrytych wad jakogciowy ch, Zamawiajqcy zawiadomi niezwlocznie Dostawca na piSmie o

stwierdzonych brakach, jednoczeSnie odmawiajqc przyjgcia towaru, albo wzywaiqc do

niezwlocznego odbioru, w zaleanolci od czasu dostrzeaenia wady towaru' Dostawca

zobowi4zany jest odebra6 wadliwy towar nie p62niej niz w terminie 7 dni od daty zgloszenia

wady Dostawcy. W przypadku braku odbioru towaru w powyzszym terminie Dostawca

zobowiqzvle sig zaplacii'Zamawiaj4cemu karg umown4 w wysoko5ci 200 zlotych zakaLde

rozpoczQte 24 godziny (dobg) od uplywu terminu odbioru' Kara umowna moae zosta( potr4cona

z naleZnascr przysluguj 4cych Wykonawc y z tylulu wykonania niniej szej umowy'

Wykonawc u roAo*iqiunyjest niezwlocznie (nie poZniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty

stwierdzenia wady) dostarczy(, zastEpczq partig towaru, woln4 od wad bez Zqdania

dodatkowych oPlat ztego tYtulu.

$4
zamawiajqcy zobowi4zuje sig do zap\aty za poszczeg6lne dostawy czgsciowe naleznosci na

podstawie faktur vAT wystawianych przezDostawcg, po potwierdzeniu odbioru towaru kt6rego

dotyczy faktura, dorgcronych do siedziby Zamawiaj4cego' Termin zaplaty danej faktury nie

mo2eby6 kr6tszy ni|14 dni od dnia dorgczenia faktury zamawiai4cemu'

Faktury VAT wystawiane dla Zamawiaj4cego ptzez Dostawca winny zawierat dane okreSlaj4ce

,r"r"giLo*y wykaztowar6w, ich i1oS6, ceny jednostkowe i wartoS6 \qcznq.

Strony ustalaj4, izzaterminzaplaty uznaje sig datg, w kt6rej Zamawiajqcy polecil bankowi' w

ktorym posiada rachunek, dokonanie przelewu na rachunek Dostawcy.
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$s
W przypadku niewykonania, nienalezytego (towaru zawierajqcego wady - jako6ciowe lub ilofuiowe)
albo nieterminowego wykonania kt6rejkolwiek dostawy czgsciowej Dostawca zobowiqzuje sig do
zaplaty na rzecz Zamawiajqcego kary umownej w wysokoSci 0,5 %o wartolcr brutto .ui.go towaru
objgtego zam6wieniem danej dostawy czgsciowej zakaady rozpoczgty dzien (dobg) op6Znienia w
kompletnej i niewadliwej dostawie. Lqczna maksymalna wysokoSi kar umownych z t5tulu
op6znienia w przekazaniu danej dostawy czgsciowej (lub jej braku) nie moze przehoczye 25% sumy
warloSci brutto wszystkich towar6w objgtych dan4 dostaw4.Kary umowne mog4 zosta1potrEcone w
pierwszej kolejnoSci znaleZnoSci przysluguj4cych Dostawcy ztlrtilurealizacjininiejszej umowy.

$6
1. Zamawiaj}cy mo2e odst4pi6 od umowy bez koniecznoSci uprzedzenra o zamiarue odst4pienia od

umowy oraz bez pottzeby ..uqYztaczania dodatkowego terminu do usunigcia naruszenia i zqda6
kar umownych lub odszkodowania za op62nienie w dostawie lub nie wykonanie albo nienaleZyte
wykonanie umowy w przypadku, gdy:
a) Dostawca dopuszcza sig zwtoki w dostawie towar6w (kt6rejkolwiek z dostaw czgsciowych)

przekraczaiqcej 2l dni w stosunku do dnia wymagalnosci dostawy.
b) Dostawca, co najmniej dwukrotnie dostarczy w ramach realizowanych dostaw towar

niezgodny z umowq (wadliwy).
2. W przypadku odst4pienia od umowy przezZamawiaj4cego zprzyczyn okreslonych w ust. 1,

Dostawca zobowiqzany jest do zaplaty Zamawiajqcemu kary umownej w wysokoSci lO%
wartoSci brutto calego przedmiotu umowy, okreslonego zgodnie z zalEcznikiem nr I zapTrt,nia
ofeftowego.

$7
1 ' Umowa zostaje zawarla na czas okreSlony - 36 miesigcy od daty jej podpisania.

$8
1' Integraln4 czglciqniniejszej umowy jest formularz ofertowy Dostawcy, okreslaj4cy szczegolowo

ceng, wartoS6 i przedmiot zam6wienia. W okresie realizacji umowy ceny jednostkowe okre6lone
w ofercie i niniejszej umowie nie mog4 ulec zmianie.

2. Wszelkie zmiany umowy vymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Postanowienia zawartej umowy nie mog4 ulec zmianie, chyba Le koniecznoSi wprowadzenia

takich zmian wynika z okolicznoSci, kt6rych nie mo2na bylo przewidzie(, w chwili zawarcia
umowy lub zmiany te s4 korzystne dla Zamawiajqcego.

$e
W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umowg majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory bgd4 rozstrzygane polubownie, a w przypadku biaku^poiozumienia prr", .qa
powszechny.

$10
Umowg sporzqdzono w trzech jednobrzmiEcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiaj4cego i jeden dla
Dostawcy.

q
zAMAWTAJACY DOSTAWCA




