U M O W A /projekt/
zawarta w dniu…………………….. w Radomiu pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. z/s ul. Słowackiego 6,
26-640 Skaryszew, adres do korespondencji: ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom
NIP 796-006-74-61, REGON 000617717, KRS 0000350902 zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
Janusz Spelina – Prezes Zarządu
Zwanym dalej Zamawiającym
a,
Firmą ……………………………………………………………
zarejestrowaną w .........................................................................
NIP:………………………,.REGON: ………………………….
reprezentowaną przez:
………………………………
zwaną dalej Wykonawcą

§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa n/w asortymentów ogumienia zgodnie ze złożoną
ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

OPONY NOWE

Lp.

Rozmiar opony

Marka opony

Ilość

[szt.]

1.

295/80/22.5

38

2.

10.Rx22.5

36

3.

195/75R/16c

12

4.

235/75/17,5

8

5.

9.00Rx20

10
Razem:

104

OPONY BIEŻNIKOWANE Z KARKASEM ZAMAWIAJĄCEGO (USŁUGA),
BEZ KARKASU (ZAKUP)

Lp.

Rozmiar opony

Min. indeks nośności

Ilość

[szt.]

1.

295/80R/22.5

152/148

28

2.

10.Rx22.5

144/142

28

Razem:

56

Bieżnikowanie opon w technologii – na zimno.
Dostarczone opony bieżnikowane musza posiadać homologację wg Regulaminu nr 109
EKG ONZ.
2. Termin realizacji całego zamówienia: do końca września 2015 r. – partiami, wg potrzeb
po złożeniu zamówienia telefonicznie, faxem lub mailem w ciągu 7 dni roboczych.
§2
Ceny jednostkowe na poszczególne asortymenty ogumienia objęte umową - zgodnie ze
złożoną ofertą, stanowiącą integralną część umowy, niezmienne w okresie trwania umowy.
§3
Koszt dostarczenia ogumienia oraz odbioru karkasów każdorazowo ponosi Wykonawca.

1.
2.

§4
Zapłata za pobrany towar nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy podane na
fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
Jako dzień otrzymania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

§5
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu towar bez wad zgodnie
z zamówieniem.
§6
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia zamówienia o ok. 15 % w
zaoferowanych cenach oraz prawo do niezrealizowania zamówienia w całości.
§7
Wszystkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają sporządzenia pisemnego
aneksu.
§8
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

§9
W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10
Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

Zamawiający

Wykonawca

