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Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywne dostarczanie (dalej dostawa) opon do Miejskiego Zakładu Komunikacji w
Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o. o. w 2023 r. zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym, w wielkościach
każdorazowo określonych zamówieniem, w terminie 3 dni roboczych liczonym od daty złożenia zamówienia.
W celu złożenia zamówienia częściowego, Zamawiający wyśle do Wykonawcy pisemne zamówienie drogą elektroniczną.
Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 do magazynu Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. znajdującego się przy ul. Kostrzyńskiej 46, 66-400 Gorzów Wlkp.
Osobami uprawnionymi do odbioru przedmiotu zamówienia są pracownicy magazynu Miejskiego Zakładu Komunikacji
w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o. o.
Koszty transportu (wraz rozładunkiem towaru we wskazanym miejscu) ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewnia stałość cen przedmiotu zamówienia przez okres obowiązywania umowy.
Strony zastrzegają możliwość zmiany w zakresie ilości poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia z zachowaniem
cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę – zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy, stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy. W takiej sytuacji Wykonawcy będzie przysługiwać zapłata, która będzie każdorazowo ustalana
według faktycznej ilości zamówionych przedmiotów oraz cen jednostkowych zgodnie z formularzem ofertowym a
Wykonawcy nie służy roszczenie z tytułu utraconych korzyści wskutek niewyczerpania przedmiotu zamówienia. Zakres
zmian (ograniczenie dostawy lub jej zwiększenie) nie może przekroczyć 50% wartości ilości zamówienia podstawowego.
Strony ustalają, że niezrealizowanie w całości przedmiotu zamówienia nie będzie podstawą dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości Umowy.
Dopuszcza się w szczególności zmianę postanowień umowy w przypadku: gdy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; obniżenia przez
Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy poprzez proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia
Wykonawcy; gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany / udoskonalony;
zmiany: numeru katalogowego produktu lub nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów lub sposobu
konfekcjonowania lub liczby opakowań lub parametrów produktu na korzystniejsze w wyniku udoskonalenia produktu;
gdy nastąpiła zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy.
Termin płatności strony ustalają na 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki lub
za dostawę w niepełnym asortymencie lub jeśli przedmiot umowy został dostarczony w złej jakości.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości umowy brutto za odstąpienie od umowy
przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości umowy za odstąpienie od umowy przez
którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającemu.
Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę wynagrodzenia.
Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, nie może przekroczyć 20% umowy brutto.
Zapłata kar umownych wynikających ze zwłoki w realizacji umowy nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu
umowy.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dostarczania przedmiotu umowy identyfikowalnego, tzn. oznaczonego
cechami producenta i/lub numerami katalogowymi.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu umowy bez wymaganych dokumentów (np.
świadectwo pochodzenia towaru, karta charakterystyki, świadectwo jakości) i oznaczeń.
Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, liczony od dnia dostawy.
Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane przez Wykonawcę na własny koszt w terminie 14 dni od daty ich
zgłoszenia Wykonawcy. W przypadku braku możliwości naprawy, Wykonawca w terminie równym terminowi dostawy
wymieni wadliwy towar na nowy, wolny od wad, na własny koszt.
Koszty świadczenia serwisu gwarancyjnego, wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych
ponosi Wykonawca.
Stosowanie praw wynikających z udzielonej gwarancji nie wyłącza stosowania uprawnień Zmawiającego wynikających
z rękojmi za wady.

