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Wzór Umowy
Umowa Nr TT/2018/07
zawarta w Puławach w dniu ………………….. pomiędzy:
Miejskim Zakładem Komunikacji - Puławy Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zorganizowaną zgodnie z
prawem polskim i wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w
Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000023006, mającą siedzibę w Polsce,
Puławy, ul. Dęblińska 2A, 24-100 Puławy, o kapitale zakładowym 21 979 000 zł, o kapitale wpłaconym 21 979 000
zł, NIP 716-00-04-826, Regon 430964995, którą reprezentuje Henryk Mizak – Prezes Zarządu, zwaną dalej
„Zamawiającym”,
oraz
...................................... wpisaną do .................................. pod numerem ........................, z siedzibą w
........................................ , o kapitale zakładowym ..................................... , o kapitale wpłaconym ............................
NIP ........................., Regon ....................., którą reprezentują .......................... , zwaną dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania o cenę, numer
sprawy TT/2018/07, w sposób zgodny z postanowieniami „Regulamin udzielania zamówień publicznych o
wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8”, zostaje zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa olejów smarowych i środków smarowych do Miejskiego
Zakładu Komunikacji - Puławy Sp. z o. o. w Puławach, w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w
Formularzu Ofertowym Wykonawcy, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
W przypadku wystąpienia odchyleń na minus w ilościach zakupionych w stosunku do ilości określonych w
Formularzu Ofertowym, Zamawiający nie poniesie żadnych skutków prawnych ani finansowych.
Jeżeli w toku obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający dokona dodatkowych zamówień, w stosunku
do ilości określonych w Formularzu Ofertowym, to Wykonawca będzie miał obowiązek realizacji tych
zamówień przy zastosowaniu ceny jednostkowej i warunków dostawy określonych w niniejszej umowie.
Dostawy przedmiotu umowy będą realizowane przez Wykonawcę:
4.1. sukcesywnie, wg bieżących potrzeb Zamawiającego zgłaszanych telefonicznie, oddzielnie dla Stacji
Obsługi i dla Stacji Paliw Zamawiającego;
4.2. najpóźniej w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od złożenia zamówienia;
4.3. transportem Wykonawcy i na jego koszt;
4.4. do magazynu Stacji Obsługi i do Stacji Paliw Zamawiającego, zlokalizowanych na ul. Dęblińskiej 2A w
Puławach;
4.5. w opakowaniach fabrycznie napełnionych i oznaczonych;
00
00
4.6. wyłącznie w dni robocze, w godzinach od 7 do 14 .
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek dostarczenia dokumentu kontroli jakości,
wystawionego przez producenta.
Przy każdej dostawie Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę dla realizowanej dostawy. Wymagane jest wystawienie oddzielnych faktur
VAT na dostawy realizowane do magazynu Stacji Obsługi oraz do Stacji Paliw. W przypadku braku faktury,
Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy.
Wykonawca zobowiązany jest w czasie trwania umowy do zapewnienia Zamawiającemu ciągłości i
płynności dostaw przedmiotu umowy.
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8.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakość dostarczanych w ramach niniejszej
umowy olejów smarowych i środków smarowych.
9. Zamawiający ma prawo do przeprowadzania badania jakości. Strony ustalają, że jednostką właściwą do
przeprowadzania badania jest Regionalne Laboratorium Lublin, 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 116 B.
Orzeczenia jednostki traktowane będą jako ostateczne. W przypadku, kiedy dostarczony produkt nie
odpowiada jakością dokumentowi kontroli jakości, koszt badania pokrywa Wykonawca.
10. W razie stwierdzenia wad jakościowych, Zamawiający zgłosi pisemną reklamację do Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i
zawiadomić pisemnie Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu. Nie udzielenie odpowiedzi na
zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni, licząc od daty jej otrzymania, uważane będzie przez Zamawiającego
za uznanie reklamacji przez Wykonawcę.
11. Załatwienie reklamacji następować będzie poprzez wymianę produktu wadliwego na wolny od wad, na
koszt Wykonawcy, w terminie 7 dni, licząc od daty uznania reklamacji.
§2
Termin realizacji umowy.
Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy od dnia jej zawarcia.

1.
2.
3.

4.

1.
2.

§3
Wynagrodzenie.
Za każdą jednorazowo dostarczoną Zamawiającemu dostawę, Wykonawca zobowiązany jest wystawić
fakturę VAT.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy ceny jednostkowe określone w Formularzu Ofertowym
Wykonawcy.
Zamawiający dokonywał będzie zapłaty przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia do
Zamawiającego faktury wystawionej dla całej realizowanej jednorazowo dostawy. Jako dzień dokonania
płatności przyjmuje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do
odbioru faktury.
§4
Zmiana umowy.
Wszystkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności, poprzez zawarcie aneksu do niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień Umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, z
wyjątkiem zmian określonych poniżej:
2.1. zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy uwarunkowana wystąpieniem siły wyższej:
2.1.1. przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależne od woli i działań Stron, których
powstania żadna ze Stron nie mogła przewidzieć i których powstaniu lub skutkom nie mogła
zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
2.1.2. za siłę wyższą mogą być uznane w szczególności takie okoliczności jak: klęski żywiołowe i
anormalne warunki pogodowe, katastrofy, mobilizację, embargo, strajki, zamknięcie granic
lub istotne utrudnienie ruchu na granicach, wydane przez władze publiczne zakazy
transportowe uniemożliwiające całkowite lub częściowe wykonanie Umowy,
2.1.3. strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie w
ciągu jednego dnia roboczego drugiej stronie, pod rygorem braku możliwości powoływania się
na klauzulę siły wyższej. Strony zobowiązują się do podjęcia niezwłocznych działań, mających
na celu określenie sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji, w celu wykonania postanowień
Umowy;
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2.2. zmiana obowiązującej stawki podatku VAT – w przypadku zmiany stawki podatku VAT na przedmiot
zamówienia w stosunku do stawki wskazanej w ofercie, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zwiększeniu lub zmniejszeniu przy zachowaniu bez zmian kwoty netto wynikającej z
oferty;
2.3. zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
przepisów prawnych;
2.4. Strony ustalają zgodnie dopuszczalność zmiany cen jednostkowych w trakcie realizacji umowy.
Zmiana ceny jednostkowej może nastąpić w przypadku wprowadzenia przez producenta zmiany ceny
produktów będących przedmiotem umowy, na pisemny wniosek jednej ze stron. Wykonawca
zobowiązany jest do niezwłocznego informowania pisemnie Zamawiającego o wprowadzanych przez
producenta zmianach cen. Wniosek o zmianę ceny jednostkowej winien posiadać uzasadnienie,
proponowaną cenę oraz zawierać oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę za
zgodność z oryginałem, katalogu producenta olejów smarowych i środków smarowych będących
przedmiotem niniejszej umowy, zawierającego wykaz aktualnych w dniu złożenia wniosku cen –
katalog powinny posiadać datę od której ceny obowiązują. Procentowa zmiana ceny jednostkowej
nie może być większa niż wynikająca ze zmiany ceny wprowadzonej przez producenta.
Nie stanowi istotnej zmiany Umowy, o której mowa w ust. 2, w szczególności:
3.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana rachunku
bankowego, na który będą dokonywane płatności);
3.2. zmiana danych teleadresowych Stron oraz zmiana osób upoważnionych do kontaktów między
Stronami.
Zmiana Umowy z naruszeniem ust. 2 podlega unieważnieniu.
Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.
Wykonawca występując z propozycją zmiany musi szczegółowo uzasadnić potrzebę jej wprowadzenia
oraz wykazać, że wprowadzenie zmiany nie będzie sprzeczne z określonymi w Zapytaniu o cenę
wymaganiami dotyczącymi Przedmiotu Umowy.
§5
Kary umowne.
Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie naruszenia przez Wykonawcę terminu dostawy
lub w przypadku braku w terminowo zrealizowanej dostawie zamówionej ilości. Zamawiający może
naliczyć karę umowną w wysokości 5% aktualnej wartości netto nie dostarczonych w wymaganym
terminie lub brakujących ilości, licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki chyba, że Wykonawca odpowiednio
wcześniej uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na zrealizowanie dostawy w innym terminie.
W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.
§6
Odstąpienie od umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, w razie
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy do dnia odstąpienia od umowy.
Poza przypadkiem, o którym mowa w pkt. 1, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w
następujących przypadkach:
3.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, gdy:
3.1.1. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
3.1.2. Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia niezgodny z umową;

Oznaczenie sprawy: TT/2018/07 – Załącznik nr 3

4.
5.
6.

Strona 4 z 4

3.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, gdy Zamawiający nie
przystąpi do odbioru, odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W przypadku odstąpienia od umowy z winy jednej ze stron, strona winna odstąpienia zapłaci karę
umowną w wysokości 10% wartości netto umowy (ceny oferty).

§7
Postanowienia końcowe.
1. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania
umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli
rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni
od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd
właściwy dla Zamawiającego.
2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią:
2.1. Zapytanie o cenę z załącznikami,
2.2. Oferta Wykonawcy.
3. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu
realizacji Umowy na osoby trzecie.
6. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej
zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia. Każda ze Stron
zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku
braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane
za skuteczne.
7. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.
8. Ze strony Zamawiającego, osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą w sprawie składania
zamówień są:
8.1. w zakresie dostaw do magazynu Stacji Obsługi:
.....................................................................................................................
telefon: .......................................................................
telefon kom.: ...............................................................
8.2. w zakresie dostaw do Stacji Paliw:
.....................................................................................................................
telefon: .......................................................................
telefon kom.: ...............................................................
9. Ze strony Wykonawcy, osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawie przyjmowania i
realizacji zamówień jest .....................................................................................................................
telefon: .......................................................................
telefon kom.: ...............................................................
10. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej
ze Stron.
Zamawiający:

Wykonawca:

