MAGNETO Sp. z o.o.
UMOWA DOSTAWY
Zawarta dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:
............................................................................
zwanym w dalszej części umowy Dostawcą,
a Magneto Sp. z o. o. ul. Odlewników 43, 42-200 Częstochowa, NIP: 949-201-60-97,
REGON: 240517390 reprezentowaną przez:
Mariana Soińskiego – Prezesa Zarządu,
Roberta Pytlecha – Członka Zarządu
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym.

§ 1.
Przedmiotem umowy jest dostawa Automatycznej linii cięcia taśmy elektrotechnicznej do
produkcji kształtek transformatorowych o szerokości do 400 mm dla rdzeni
magnetycznych STEP LAP – w skrócie „linii STEP LAP” – dostawa pod klucz.

§ 2.
1. Dostawca zobowiązuje się do wykonania, uruchomienia i dostarczenia „linii STEP LAP”
do siedziby Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu „linii STEP LAP” w cenie
……………..……. zł netto. Cena została ustalona w wyniku negocjacji i nie podlega
dalszym negocjacjom.
3. W szczególności Zamawiający zobowiązuje się do odbioru, a Dostawca zobowiązuje się
dostarczenia poszczególnych elementów „linii STEP LAP” w cenach i terminach
podanych w poniższej tabeli
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nazwa elementu linii
Stół technologiczny
Dziurkarka
Napęd elektryczny do dziurkarki
Odwijak z napędem
Gilotyna
Napęd elektryczny do gilotyny
Wykrojnik V
Napęd elektryczny do wykrojnika V
Napęd przesuwający taśmę
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Termin dostawy
- do dnia

Cena netto
- PLN
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4. Dostawca gwarantuje dotrzymanie parametrów technicznych elementów linii. Parametry
techniczne zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która
stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§ 3.
1. Zamawiający zapłaci Dostawcy kwotę za wykonany element linii zgodnie z ceną
określoną w tabeli w terminie do 14 dni po dostawie elementu, podpisaniu protokołu
zdawczo-odbiorczego oraz doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Czas do
zapłaty liczony jest od spełnienia tych trzech warunków jednocześnie.
2. Zamawiający dokona przelewu na rachunek bankowy Dostawcy o numerze:
……………………………………………………………………………………………….
3. Koszty transportu ponosi Dostawca.

§ 4.
1. Niedotrzymanie przez Dostawcę terminu dostawy poszczególnych elementów linii
podanych w tabeli, w § 2. pkt. 3. skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy oraz
zwrotem przez Dostawcę, na rzecz Zamawiającego, uprzednio już wypłaconej kwoty
w terminie 14 dni od daty przekroczenia terminu dostawy.
2. Zwrot uprzednio wypłaconej kwoty nastąpi przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego o numerze
……………………………………………………………………………………………….
3. § 4. pkt. 1. stosuje się jedynie w przypadku, gdy Dostawca nie złoży pisemnego
oświadczenia do siedziby Zamawiającego wraz z podaniem obiektywnej przyczyny
i uzasadnieniem przekroczenia terminu dostawy.
4. Pisemne oświadczenie należy złożyć na 14 dni przed końcem terminu dostawy
określonym w tabeli, w § 2. pkt. 3.
5. W oświadczeniu Dostawca proponuje Zamawiającemu nową datę dostawy. Nowa data
dostawy podlega wspólnym negocjacjom, przy czym nie jest możliwe podanie daty
przekraczającej termin 14.09.2012.
6. Nieprzestrzeganie warunków podanych w pkt. 3, 4 i 5 jest równoznaczne
z niedotrzymaniem przez Dostawcę terminu dostawy.

§ 5.
1. Uchylanie się Zamawiającego od zapłaty kwoty określonej w tabeli, w § 2. pkt. 3.,
zgodnie z warunkami podanymi w § 3. pkt. 1. skutkuje wystąpieniem Dostawcy
z dodatkowym roszczeniem kary umownej w wysokości ………………….. zł.
2. Kara umowna zostanie wypłacona Dostawcy niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego
roszczenia na rachunek bankowy podany w § 3. pkt. 2.
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§ 6.
1. Wraz z końcem dostawy Dostawca zobowiązuje się do wydania na rzecz
Zamawiającego wszelkich certyfikatów dopuszczających „linię STEP LAP” do
użytkowania.
2. Dostawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na poszczególne elementy linii oraz na całą
„linię STEP LAP”.
3. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia się elementów oraz niewłaściwego
użytkowania „linii STEP LAP” przez Zamawiającego.

§ 7.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

..........................
Dostawca

............................
Zamawiający

Załączniki:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Protokół zdawczo-odbiorczy
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