
UMOWA ZS.2360
zawarta w dniu .2018 r. w Poznaniu 
pomiędzy Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań
reprezentowanymi przez  :
Łukasz Miadziołko -  p.o. Dyrektora przy kontrasygnacie Kingi Haremskiej - Kierownika Działu - Głównego 
Księgowego zwanymi dalej Zamawiającymi
a
Firmą:
reprezentowaną przez 
zwaną dalej Dostawcą 
§ 1
1. Przedmiotem umowy jest zakup przez Zamawiającego kolumny piorąco-suszącej składającej się z 
pralnicy PWT 6089 Vario LP ED oraz suszarki PT 7189 ED zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 
do umowy.
2. Wykonawca dostarczy i zamontuje przedmiot umowy na adres:Camping Malta Krańcowa 98, 61-036 
Poznań.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 10 dni roboczych od daty podpisania umowy.
4. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy będzie podpisanie przez obie strony bezusterkowego 
protokołu odbioru, poprzedzonego próbnym i bezusterkowym rozruchem urządzenia.
5. Wykonawca wraz z dostawą maszyny dostarczy również instrukcję jej obsługi w języku polskim oraz 
dokument tzw. Deklaracji Zgodności.
6. Wykonawca po uruchomieniu urządzenia przeprowadzi szkolenie z obsługi urządzenia.

§ 2
1.Za  zrealizowanie  przedmiotu  umowy ustala  się  dla  Dostawcy wynagrodzenie    netto,  a  po  doliczeniu
podatku w wysokości   zł, co daje łącznie     zł brutto (słownie:     ).

§ 3
Ustala się następujących pracowników odpowiedzialnych za zrealizowanie umowy:
1. Ze strony Dostawcy:      , tel. kom.                 
2. Ze strony Zamawiającego: Rafał Mortka, tel. kom 509 840 431

§ 4
Ustala się następujące zasady fakturowania i regulowania należności :
1.  Podstawą  do  wystawienia  faktury  będzie  protokół  odbioru  przedmiotu  umowy  podpisany   przez
przedstawicieli obu stron o których mowa w paragrafie 3.
2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem ze swego konta PKO BP
S.A. /Oddział w Poznaniu  19 1020 4027 0000 1702 1262 2355 w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu stron, na
konto Dostawcy.
3.Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 2090001440.
4.Dostawca jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP                 .

§ 5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2, za każdy dzień opóźnienia.
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek
ze stron wskutek okoliczności,  za które odpowiada Wykonawca - w wysokości  50% wynagrodzenia brutto
określonego w § 2 umowy. 
3.  W przypadku  niewykonania  przedmiotu  umowy w terminie  ustalonym  w umowie,  Zamawiający  może
odstąpić  od  umowy,  zachowując  prawo  do  kary  umownej  w  wysokości  określonej  w  ust.2  niniejszego
paragrafu. 
4. Jeżeli szkoda rzeczywista przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiającemu przysługuje
prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego.  



§ 6
1. Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na dostarczony towar. Okres gwarancji rozpoczyna się z 
dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przez przedstawicieli stron.
2. Ewentualne usterki będą zgłaszane przez Zamawiającego pisemnie na adres Wykonawcy lub mailowo osobie
upoważnionej ze strony Wykonawcy do kontaktu. 
3.Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki w terminie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia, w miejscu 
użytkowania pieca.
4. Jeśli usunięcie usterki będzie wymagało dłuższego okresu, przekazania do serwisu lub okres dostarczenia 
części zamiennych od producenta miałby przekroczyć 10 dni roboczych, Wykonawca zwróci się pisemnie lub 
mailowo do Zamawiającego o zgodę na wydłużenie terminu usunięcia usterki i dostarczy na czas naprawy 
urządzenie zastępcę zbliżonej klasy.

§ 7
Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 8
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy Sąd w Poznaniu.

§ 9
W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.

§ 10
Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Dostawcy.

      ZAMAWIAJĄCY  :                          DOSTAWCA :


