Załącznik nr 1 do FZ-901-37/2018r.
PROJEKT
UMOWA ZAKUPOWEJ Nr………..……………/2018r.
zawarta w dniu
(1)

.2018 r. pomiędzy:

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Sandomierska
17, 80-051 Gdańsk, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000039372, NIP: 583-27-54-002, REGON: 192547620, kapitał zakładowy 50.042.500 zł, zwaną dalej
„Kupującym”, reprezentowaną dwuosobowo przez:
1. ………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………….

a
(2)

……………………………………………………………, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy ……………….. Krajowego Rejestru Sądowego
po
numerem……………, NIP ………………, REGON: …………….., kapitał zakładowy ………….., zwaną dalej
„Sprzedawcą” reprezentowaną przez:
1 ………………………………………………………………………………….
2 ………………………………………………………………………………….

Kupujący i Sprzedawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna także „Stroną”.

§1
Przedmiot Umowy
1.

2.
3.
4.

Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej „Umową”), jest dostawa szyn kolejowych normalnotorowych
wykonanych zgodnie z WTWiO-ILK3d-518/3/07 , Id-106 i Id-112 oraz PN-EN 13674-1 tj
a. profil 60E1 R260 w klasie wykonania AX w ilości ogółem 408,224 tony w długości 120 mb x 55 szt.
oraz w długości 90 mb x 2 szt.
b. profil 60E1 R350HT w klasie wykonania AX w ilości ogółem 54,189 ton w długości 120 mb x 7 szt.
oraz w długości 60 mb x 1 szt.
Termin i miejsce dostawy: stacja Korsze w dniach 04-08.06.2018r.
Sprzedawca oświadcza, że Produkty są wolne od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, a w szczególności
ich produkcja lub dostawa dla Kupującego nie naruszyła praw do patentu, wzoru użytkowego, znaku
towarowego, czy innych autorskich praw majątkowych.
Sprzedawca zapewnia, iż posiada odpowiedni potencjał techniczny, organizacyjny, serwisowy oraz
zapewnia odpowiednie przygotowanie merytoryczne i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania
Umowy.
§2
Wymagania prawne

Dostawy Produktów będą realizowane zgodnie z treścią złożonego przez Kupującego zamówienia (zwanego
dalej „Zamówieniem”), obowiązującymi normami i przepisami. Sprzedawca dostarczy Kupującemu wraz z
fakturą konieczne dokumenty jakościowe dotyczące dostarczonych Produktów spełniające wymóg dopuszczenia
do stosowania na PKP, a w szczególności: deklarację zgodności, deklarację zgodności z typem, deklarację WE,
protokół odbioru technicznego, świadectwo 3.1, świadectwo dopuszczenia UTK, GIK, CIK i inne

§3
Składanie zamówień
1. Kupujący będzie zamawiał Produkty na podstawie Zamówień składanych przez Kupującego za
pośrednictwem wiadomości e-mail lub faksu.
2. Przedstawicielem Sprzedawcy upoważnionym do przyjmowania Zamówień, uzgadniania korekt Zamówień
oraz ustalania zmiany terminów dostaw jest:
a) …………………………………………………………………………………………………….
b) …………………………………………………………………………………………………….
3.

Przedstawicielem Kupującego upoważnionym do składania Zamówień, uzgadniania korekt Zamówień oraz
ustalania zmiany terminów dostaw jest
a) Małgorzata Falgowska e-mail: m.falgowska@ppmt.com.pl
b) Michał Tabisz
e-mail: m.tabisz@ppmt.com.pl

tel. 600 006 372
tel. 609 508 318

4. Zmiana osób o których mowa w ust. 2 i 3, dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i
nie stanowi zmiany Umowy.

§4
Cena
1.

Ceny jednostkowe określone poniżej są cenami netto i nie obejmują podatku od towarów i usług, do którego
zapłaty zobowiązany będzie Kupujący według stawki obowiązującej w dniu dostawy.

2.

Ceny jednostkowe szyn kolejowych normalnotorowych wraz z kosztami transportu wynoszą:
a profil 60E1 R260 w klasie wykonania AX - ……………………./tonę
b profil 60E1 R350HT w klasie wykonania AX - …… …………/tonę

3.

Strony ustalają, iż łączna wartość Umowy wyniesie…………

zł. (słownie…………………..)

§5
Realizacja zamówień
1.

Zamówienie winno być przesłane Sprzedawcy najpóźniej w terminie 14 dni roboczych przed terminem
dostawy określonym w Zamówieniu.

2.

Złożenie przez Kupującego Zamówienia oraz potwierdzenie go przez Sprzedawcę powoduje zawarcie
umowy sprzedaży Produktów określonych w Zamówieniu.

§6
Przyjęcie dostawy
1.

Dostawa Produktów wymaga potwierdzenia przez Kupującego. Kupujący potwierdza przyjecie Produktów
poprzez złożenie czytelnego podpisu przez osobę przyjmującą Produkty na dokumencie WZ, z wpisaniem
daty przyjęcia dostawy.

2.

Przy odbiorze Produktów Kupujący podpisze dwa egzemplarze dokumentu WZ. Kupujący zatrzyma jeden
egzemplarz dokumentu. Drugi egzemplarz dokumentu otrzyma Sprzedawca, w tym przewoźnik działający
na zlecenie Sprzedawcy.

3.

W przypadku stwierdzenia przy dostawie Produktów braków ilościowych lub jakościowych przedstawiciele
Stron niezwłocznie sporządzą i podpiszą stosowny protokół.

§7
Fakturowanie i płatność
1.

Płatności za odebrany Produkt Kupujący dokonywać będzie na podstawie faktur VAT, wystawionych przez
Sprzedawcę według następujących zasad:
a)
b)
c)

2.

Sprzedawca wystawiał będzie faktury VAT na Kupującego, a każda faktura VAT zawierać będzie
numer Umowy i Zamówienia,
zapłata za dostarczone przez Sprzedawcę Produkty nastąpi przelewem na rachunek bankowy
Sprzedawcy wskazany w prawidłowej fakturze VAT, w terminie 50 dni kalendarzowych od dnia jej
wystawienia.
za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

Sprzedawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
§8
Rękojmia i Gwarancja

1.

Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Produktów na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym.

2.

Niezależnie od przysługującej Kupującemu rękojmi za wady, Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji
jakości dostarczonych Produktów na okres 5 lat wg zapisów WTWiO.

3.

Gwarancja nie narusza uprawnień Kupującego, wynikających z rękojmi za wady, jak również do
dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i innych roszczeń
przysługujących Kupującemu zgodnie z Umową.

4.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji dostarczonego Produktu wady powstałe w
czasie poprawnego użytkowania.

5.

W ramach udzielonej gwarancji Sprzedawca zobowiązany jest do wymiany dostarczonego Produktu,
objętego przedmiotową gwarancją.

4.

Wszelkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Sprzedawca.

5.

W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego Produktu Sprzedawca zobowiązany jest do podjęcia
czynności zmierzających do jej usunięcia następnego dnia roboczego po zgłoszeniu wady przez
Kupującego. Wymiana Produktu winna nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od
dnia zgłoszenia wady.

6.

W przypadku nieusunięcia przez Sprzedawcę wad w terminie lub w przypadku konieczności
natychmiastowego usunięcia tych wad, Kupujący będzie uprawniony – według swojego wyboru – do
usunięcia wad we własnym zakresie lub zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi na koszt Sprzedawcy.

1.
2.
3.
4.

5.

§9
Odpowiedzialność
Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie Umowy i Zamówień.
Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Sprzedawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy
lub Zamówień Sprzedawca odpowiada jak za swoje własne działania lub zaniechania.
Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem Umowy lub Zamówienia, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte
wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych, jako siła wyższa.
Dla potrzeb Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza
kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do
zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez
Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.
Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie,
zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do przedstawienia w
terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających ich wystąpienie. Dowodzenie
powyższych okoliczności jest zbędne w odniesieniu do okoliczności powszechnie znanych.
§10
Kary umowne

1.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Kupujący może żądać od Sprzedawcy
zapłaty następujących kar umowne:
a)

w przypadku opóźnienia w dostawie Produktów lub dostawy niezgodnej z Zamówieniem – karę
umowną w wysokości 0,2% wartości netto opóźnionej lub niezgodnej z Zamówieniem dostawy, za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub dostawy niezgodnej z Zamówieniem,

b)

w przypadku opóźnienia w usunięciu wad Produktów – karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto
wadliwych Produktów, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

c)

w przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Kupującego z
przyczyn, za które odpowiada Sprzedawca – karę umowną w wysokości 100.000,00 zł.

2.

Kary umowne określone w ust. 1 lit a) i b) powyżej mogą być naliczane niezależnie od uprawnień
przysługujących Kupującemu z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

3.

Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji.

4.

Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy
noty obciążeniowej lub wezwania do zapłaty.

5.

Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania
przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych.

6.

W przypadku zwłoki Kupującego w zapłacie Sprzedawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek do
wysokości odsetek ustawowych.

§11
Zakaz cesji i potrąceń
Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności Sprzedawcy wobec Kupującego powstałe w wyniku realizacji Umowy
nie mogą bez zgody Kupującego być przeniesione przez Sprzedawcę na osoby trzecie, ani przedstawione przez
Sprzedawcę do potrącenia ze wzajemnymi wierzytelnościami Kupującego wobec Sprzedawcy.

1.

2.

§12
Zachowanie poufności
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści wszelkich materiałów, dokumentów oraz
informacji dotyczących drugiej Strony otrzymanych lub uzyskanych w związku z prowadzona współpracą i
realizacja niniejszej umowy, a które nie są powszechnie i legalnie dostępne. W szczególności dotyczy to
nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub
innych informacji posiadających wartość gospodarczą, a także warunków współpracy wzajemnej oraz
danych o rozliczeniach finansowych, cenach produktów lub zastosowanych rabatach.
Obowiązek określony powyżej w ust. 1 odnosi się do wszelkich informacji poufnych, niezależnie od tego czy
Strona otrzymała je bezpośrednio od drugiej Strony, czy też za pośrednictwem osób współpracujących bądź
też osób trzecich działających w imieniu Strony.

§13
Postanowienia końcowe
1

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2 Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, jej rozwiązanie oraz odstąpienie od niej wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 powyżej.
3. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem Umowy
rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Kupującego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
Stron.

SPRZEDAWCA

KUPUJACY

