Umowa
zawarta w Ustroniu w dniu …………………… 2019 roku między:

Koleją Linową Czantoria Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu ul. 3 Maja 130, zarejestrowaną w
Wydziale VIII Gospodarczym-Rejestrowym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego
w Bielsku-Białej pod nr KRS 0000061804 o wysokości kapitału zakładowego wynoszącego
6.936.000,00 zł, nr NIP 548-23-26-552 i REGON 072707373, reprezentowaną przez Prezesa
Zarządu – mgr inż. Zbigniewa Kufrej, zwaną dalej Zamawiającym
a
…………………… prowadzącym działalność pod nazwą ……………….
…………………………….. NIP …………………., zwanym dalej Wykonawcą

z

siedzibą

§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą profesjonalnych mebli i
wyposażenia ( sprzętu kuchennego ) do kuchni w lokalu gastronomicznym.
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony jest w załączniku „Specyfikacja
kuchni” stanowiącym integralną część umowy
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu cały przedmiot umowy ( wszystkie elementy )
fabrycznie nowy, nieużywany przed dniem dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować przedmiot umowy w lokalu
gastronomicznym położonym przy dolnej stacji Kolei Linowej Czantoria w Ustroniu
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu o konkursie ofert i
ofertą Wykonawcy z dnia _________ r., będącymi integralnymi częściami niniejszej
umowy.

§2
Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są:
1) po stronie Zamawiającego: Anna Czerwińska,
2) po stronie Wykonawcy: ___________________________.

§3
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

§4
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie
w wysokości ……………. zł brutto (słownie: _________________________________).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, wynikające z oferty Wykonawcy jest ostateczne i
obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu umowy, w
szczególności wszelkie koszty dostawy, w tym transportu, rozładunku, montażu, koszty

serwisu gwarancyjnego, opłat celnych, podatkowych, ubezpieczeniowych, wszelkie koszty
opłat pośrednich oraz koszty podatku VAT.
3. Wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia umowy. Podstawą rozliczenia i
wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń (bez stwierdzenia wad) protokół
odbioru.
4. Wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy zostanie wypłacone przelewem
przez Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem.
5. Załącznikiem do faktur będą wszelkie dokumenty odbiorowe (certyfikaty, instrukcje,
gwarancje, itp.).
6. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§5
1. Przedmiotem odbioru będzie całość przedmiotu umowy.
2. Co najmniej na trzy dni wcześniej Wykonawca zawiadomi Zamawiającego telefonicznie
lub za pośrednictwem faksu o planowanym terminie dostawy. Wykonawca dokona
czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy w dni robocze u Zamawiającego
w godzinach od 8:00 do 14:00.
3. Zamawiający dokona odbioru do 7 dni od dnia wykonania dostawy i montażu. W dniu
odbioru przedmiotu umowy, w obecności upoważnionych przedstawicieli Stron, nastąpi
jego sprawdzenie pod względem kompletności i zgodności z ofertą Wykonawcy oraz
umową, a następnie uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania poszczególnych
urządzeń. Pozytywny odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem
odbioru podpisanym przez Strony.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu
umowy karty gwarancyjne, wszelkie atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na elementy
i materiały. Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
5. Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu, rozładunku i montażu
przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
6. W przypadku ujawnienia przy dokonywaniu czynności, o których mowa w ust. 3
jakichkolwiek wad, odbiór przedmiotu umowy nastąpi dopiero po ich usunięciu przez
Wykonawcę. Wykonawca usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru, który podpisany
przez Strony stanowić będzie podstawę przyjęcia przez Zamawiającego faktury.
Wykonawca wystawi jedną fakturę za przedmiot umowy.
§6
1. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiający może wykonywać
uprawnienia z tytułu rękojmi.
2. Termin rękojmi rozpoczyna się w dacie odbioru końcowego i jest o trzy miesiące dłuższy od
terminu gwarancji. Termin rękojmi przedłuża się o termin usuwania wady, przy czym termin
usuwania wady rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a kończy z
dniem przekazania przedmiotu umowy wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi
Zamawiającego.
3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie telefonicznie (oraz potwierdzi faksem lub
pisemnie) najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty jej wykrycia.

4. Wady ujawnione w terminie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy wszystkich
materiałów, części i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach
ustalonych każdorazowo przez Strony umowy. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad
wynosić on będzie 3 dni robocze od daty zgłoszenia wady. Z czynności odbioru zostanie
spisany protokół. Postanowienia § 5 dotyczące zawiadomienia o terminie odbioru i dotyczące
odbioru stosuje się odpowiednio.
5. Jeżeli wady usunąć się nie da, albo Wykonawca nie usunie wady w terminie, o którym mowa
w ust. 4, albo po usunięciu wady przedmiot nadal wykazuje wady Zamawiający może:
1) żądać bezpłatnej wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad odpowiadającym
parametrom technicznym przedmiotu wadliwego,
2) żądać obniżenia ceny w odpowiednim stosunku,
3) odstąpić od umowy bez względu na charakter i rozmiar wady.
§7
1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie: 1)
zgodności z niniejszą umową, 2) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz
normami, 3) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. W związku z
powyższym Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne, a także
za ich usunięcie.
2. Gwarancja obejmuje przedmiot umowy.
3. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu
odbioru. W przypadku gdy termin gwarancji na przedmiot umowy wystawionej przez jego
producenta jest dłuższy niż 24 miesiące gwarancja obejmuje okres dłuższy.
4. Postanowienia zawarte w §6 ust. 4-5 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku wymiany przedmiotu umowy termin gwarancji rozpoczyna się na nowo w dacie
podpisania protokołu odbioru.
§8
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę jest on obowiązany do naprawienia powstałej w ten sposób szkody.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w
przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy wynoszącego powyżej 7 dni
kalendarzowych. Zamawiający w takim przypadku jest zobowiązany do złożenia oświadczenia
o odstąpieniu w ciągu 14 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o
których mowa w zdaniu 1.
4. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez którakolwiek ze Stron z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 25% wynagrodzenia brutto określonego w
§4 ust.1 umowy,

2) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
określonego w §4 ust.1 umowy,
3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
4) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz
w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1
umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
6. W przypadku gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może żądać
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
8. W przypadku gdy Zamawiający nie dokonuje płatności w terminie określonym w §4 ust. 4
umowy, Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych.
9. Wykonawca nie może przenieść prawa do wynagrodzenia za wykonanie umowy na osobę
trzecią.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym
zleca wykonanie części przedmiotu umowy.

§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeksu
Cywilnego.
2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
3. Wszelkie spory, które mogą powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą rozwiązywane
pomiędzy Stronami polubownie. W przypadku nie załatwienia sporu polubownie, spory
rozwiązywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
4. Rozwiązanie, wypowiedzenie oraz odstąpienie od umowy wymaga dla swojej skuteczności
zachowania zwykłej formy pisemnej.

Zamawiający

Wykonawca
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