Umowa dostawy
zawarta w dniu 1.03.2009 r. we Wrocławiu, pomiędzy:

1/ STALEX S.A. z siedzibą w Głogowie ul. Karmelitów 34, wpisaną do KRS pod nr 84732,
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu – Olgierda Balcerzaka,
Członka Zarządu- Marię Turską,
zwaną dalej Dostawcą,
i
2/ GRAMBUS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Wiertnicza 176, wpisaną do KRS pod nr
79238, reprezentowaną przez Maurycego Strzelińskiego - Prezesa Zarządu,
zwaną dalej Odbiorcą
§1
1. Dostawca zobowiązuje się do wytwarzania i dostarczania Odbiorcy stalowych elementów
nadwozia pojazdów ciężarowych typu HM, zwanych dalej Elementami .
2. Odbiorca dostarczy Dostawcy dokumentację zawierającą wymagania techniczne wykonania
i odbioru, niezbędną do realizacji zobowiązania określonego w ust. 1.
§2
1. Zobowiązanie określone w § 1 ust. 1 Dostawca będzie wykonywać na podstawie zamówień
Odbiorcy. Zamówienie może być złożone telefonicznie, winno być jednak potwierdzone przez
Odbiorcę na piśmie (listownie lub faksem). Wzór zamówienia określa załącznik nr 1 do Umowy.
2. Dostawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie 10 dni od daty jego
otrzymania.
3. Załącznik nr 2 „ Zakres dostaw ” oraz załącznik nr 3 „ Warunki techniczne wykonania i
odbioru ” stanowią integralną część Umowy.
§3
1. Dostawca wykonywać będzie zamówione elementy z własnych materiałów.
2. Odbiorca ma prawo do kontroli prawidłowości procesu technologicznego w wybranym przez
siebie zakresie i terminie. Kontrola odbywać się będzie u Dostawcy wg. zasad określonych w
załączniku nr 4 do Umowy.

§4
1. Wydanie towaru (odbiór) następować będzie w magazynie Odbiorcy.
2. O przygotowaniu towaru do wydania Dostawca zawiadomi Odbiorcę z 2-dniowym
wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.
3. Wydanie towaru będzie poprzedzone odbiorem jakościowym, który przeprowadzą
przedstawiciele Dostawcy i Odbiorcy. Dostawca dostarczać będzie Odbiorcy świadectwo
odbioru jakościowego, którego wzór określa załącznik nr 5 do Umowy.
§5
1. Koszty transportu towarów do Odbiorcy poniesie Dostawca.
2. Dostarczony towar będzie opakowany w sposób zapobiegający jego uszkodzeniu.
§6
1. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić za towar po jego wydaniu, zgodnie z cenami netto
określonymi w załączniku nr 6 do Umowy, które obowiązywać będą do końca danego roku
kalendarzowego. Przed jego upływem strony uzgodnią ceny na kolejny rok kalendarzowy.
Zamówienie złożone przed terminem zmiany cen będzie realizowane wg. cen
dotychczasowych.
2. Zapłata następować będzie przelewem na konto bankowe Dostawcy w terminie 30 dni od
dnia otrzymania faktury. Nieterminowa zapłata upoważniać będzie Dostawcę do naliczania
odsetek ustawowych.
3. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny 722-132-83-00.
Odbiorca upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy.
§7
1. Strony ustalają, iż Dostawca nie będzie produkować i dostarczać elementów objętych
niniejszą Umową na rzecz innych podmiotów niż Odbiorca.
2. Dostawcy nie wolno udostępniać osobom trzecim otrzymanej od Odbiorcy dokumentacji
technicznej oraz przekazanej przez niego wiedzy związanej z realizacją Umowy.
3. Naruszenie przez Dostawcę ograniczeń określonych w ust. 1 i 2 skutkować będzie
koniecznością zapłaty kary umownej na rzecz Odbiorcy w kwocie równej łącznej wartości
wszystkich towarów zamówionych przez Odbiorcę w okresie ostatnich 3 miesięcy .

§8
1. Dostawca udziela 24.-miesięcznej gwarancji na towary dostarczane Odbiorcy.
Powyższy termin biegnie od daty wydania towaru.
Dostawca gwarantuje w szczególności prawidłową jakość elementów, wymagane parametry
techniczne (zgodne z dokumentacją) oraz prawidłowość działania dostarczonych elementów.
2. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady fizyczne dostarczanego towaru, chyba
że wynikają one z uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez Odbiorcę .
§9
1. W przypadku ujawnienia wad fizycznych towarów Odbiorca jest uprawniony do zgłoszenia
reklamacji u Dostawcy, a Dostawca jest zobowiązany do wymiany towaru na wolny od wad w
terminie 15 dni od dnia otrzymania reklamacji.
W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Odbiorca nie poniesie kosztów dostawy
towarów wolnych od wad.
2. Reklamowany towar będzie odbierany u Odbiorcy.
3. Wszelkie koszty związane z uzasadnioną reklamacją zgłoszone w okresie obowiązywania
gwarancji i rękojmi ponosi Dostawca (koszty odbioru zareklamowanego towaru, koszty
naprawy, wymiany, etc). W przypadku ujawnienia wad w dostarczonym elemencie Dostawca
pokryje wszystkie koszty, które poniósł Odbiorca na skutek wystąpienia wady.
§10
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Dostawcę będzie on
zobowiązany do zapłaty na rzecz Odbiorcy kar umownych w wysokości:
a/ 20% wartości netto zamówionego towaru - gdy Odbiorca odstąpi od Umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca
b/ 0,3% wartości netto zamówionego, a nie dostarczonego towaru - za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki
c/ 0,5% wartości netto zamówionego towaru dostarczonego z wadami - za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczaniu towaru wolnego od wad.
2. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.

§ 11
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Strony zastrzegają możliwość wypowiedzenia umowy, z zachowaniem 3-miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
§ 12
1. W sprawach nie uregulowanych znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy zostaną poddane pod
rozstrzygnięcie właściwego Sądu we Wrocławiu.
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 dla każdej strony.

………….………………
Dostawca

Załączniki:
1/ Wzór zamówienia,
2/ Zakres dostaw,
3/ Warunki techniczne wykonania i odbioru,
4/ Program kontroli,
5/ Wzór świadectwa odbioru jakościowego,
6/ Cennik elementów.

………………………….
Odbiorca

