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Wzór umowy 

 

Umowa Nr TT/2020/02 

  

zawarta w Puławach w dniu 2020-……… 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 Piotr Konieczny – Prezes Zarządu, zwaną dalej 

„Zamawiającym”, 

a 

………………………. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ……………………. KRS pod numerem 

……………., z siedzibą w …………….., ,  o kapitale zakładowym ………. zł, o kapitale wpłaconym ……….. zł/Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii jako ministra właściwego do spraw gospodarki,  NIP ……,  Regon ………, którą 

reprezentuje ………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia, w którym oferta Wykonawcy została wybrana 

jako najkorzystniejsza, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon w asortymencie i ilościach 

wyszczególnionych w Formularzu Ofertowym Wykonawcy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

2. W przypadku wystąpienia odchyleń na minus w ilościach zakupionych opon w stosunku do ilości 

określonych w Formularzu Ofertowym Wykonawcy, Zamawiający nie poniesie żadnych skutków prawnych 

ani finansowych. 

3. Jeżeli w toku obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający dokona dodatkowych zamówień w stosunku 

do ilości określonych w Formularzu ofertowym Wykonawcy, w asortymencie objętym niniejszą umową, to 

Wykonawca będzie miał obowiązek realizacji tych zamówień przy zastosowaniu cen jednostkowych i 

warunków dostawy określonych w niniejszej umowie. 

 

§ 2. 

Obowiązki Stron. 

1. W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca utworzy w siedzibie Zamawiającego Magazyn 

Depozytowy, w którym złoży nie mniej niż 6 szt. opon DUNLOP SP372 CITY 275/70 R22,5 148/145 J TL 

M+S. 

2. W późniejszym terminie, o którym  Zamawiający powiadomi Wykonawcę pocztą elektroniczną,  

Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia w Magazynie Depozytowym nie mniej niż 6 szt. opon 

CONTINENTAL Conti Urban HA3 275/70 R22,5 150/145 J TL M+S. 

3. Opony znajdujące się w Magazynie Depozytowym podlegać będą rozliczeniu dopiero w momencie 

wydania ich Zamawiającemu. O każdym pobraniu opon z Magazynu Depozytowego Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, a Wykonawca będzie miał obowiązek niezwłocznego uzupełnienia 

depozytu i dostarczenia faktury VAT za pobrane opony.   

4. Dostawy opon będą realizowane przez Wykonawcę: 

1) sukcesywnie, na podstawie zamówień częściowych, wg bieżących potrzeb Zamawiającego; 

2) najpóźniej w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od złożenia zamówienia; 
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3) transportem Wykonawcy i na jego koszt; 

4) do magazynu Zamawiającego przy ul. Dęblińskiej 2A w Puławach; 

5) wyłącznie w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 13:00. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w czasie trwania umowy do zapewnienia  Zamawiającemu ciągłości i 

płynności dostaw przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakość dostarczanych  w ramach niniejszej 

umowy opon. 

7. Na dostarczone przez Wykonawcę opony obowiązuje gwarancja do całkowitego zużycia oryginalnego 

bieżnika do wskaźnika granicznego zużycia (TWI).   

8. W razie stwierdzenia wad jakościowych opon, Zamawiający zgłosi pisemną reklamację do Wykonawcy.  

9. Wykonawca odbierze od Zamawiającego reklamowane opony transportem Wykonawcy i na jego koszt.   

10. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej 

otrzymania. 

11. Decyzja o uznaniu lub oddaleniu reklamacji wydawana jest Zamawiającemu w formie pisemnej. Brak 

odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 30 dni, uważany będzie przez Zamawiającego za jej uznanie.  

12. W ramach uznanej reklamacji Wykonawca dokona wymiany opony wadliwej na fabrycznie nową oponę 

wolną od wad, w terminie 14 dni, licząc od daty uznania reklamacji. 

13. Ze strony Zamawiającego, osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji 

zamówienia jest Mirosław Adamowicz,  

Telefon: 695 616 231, 

Adres e-mail: zaopatrzenie@mzk.pulawy.pl 

Ze strony Wykonawcy, osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji 

zamówienia jest ........................................................................................................................ 

Telefon: ............................................................... 

Adres e-mail: ............................................................... 

  

§ 3. 

Termin realizacji umowy. 

Umowa zostaje zawarta na okres 26 miesięcy i obowiązuje od dnia jej zawarcia. 

 

§ 4. 

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń. 

1. Wartość niniejszej umowy wyraża się kwotą brutto: ……………………………………………… zł. (słownie złotych: 

……………………………………………………………………………………………………………………… ……………..).  

2. Niewykorzystana na realizację dostaw kwota określona w pkt.1 niniejszego paragrafu nie powoduje 

powstania po stronie Wykonawcy roszczenia o przesunięcie terminu wykonania umowy i nie rodzi po 

stronie Zamawiającego zobowiązania do udzielenia zamówień częściowych na łączną kwotę określoną w 

pkt. 1. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy ceny jednostkowe określone w Formularzu ofertowym 

Wykonawcy. 

4. Za każde zrealizowane zamówienie częściowe przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest wystawić 

fakturę VAT. 

5. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego dokument przyjęcia dostawy 

zamówienia częściowego. 

6. Zamawiający dokonywał będzie zapłaty przelewem w terminie 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Jako dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia konta 

Zamawiającego. 

7. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy 

wskazany Zamawiającemu przez Wykonawcę na fakturze. 
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8. Faktura oraz faktura korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami i/lub umową 

spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Wykonawcy, aż do czasu dostarczenia prawidłowo sporządzonej. Za 

wynikające z tego opóźnienia płatności nie będą naliczane odsetki ustawowe. 

9. Strony ustalają zgodnie dopuszczalność zmiany cen jednostkowych w trakcie realizacji umowy.  

10. Zmiana ceny jednostkowej może nastąpić w przypadku wprowadzenia przez producenta zmiany ceny 

opon będących przedmiotem umowy, na pisemny wniosek jednej ze stron. Wykonawca zobowiązany jest 

do niezwłocznego informowania pisemnie Zamawiającego o wprowadzanych przez producenta zmianach 

cen opon będących przedmiotem umowy. 

11. Wniosek o zmianę ceny jednostkowej winien posiadać uzasadnienie i proponowaną cenę oraz zawierać 

następujące załączniki: 

1) oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem katalogu 

producenta zawierającego wykaz cen opon będących przedmiotem niniejszej umowy, aktualnego w 

dniu wprowadzenia do umowy obowiązującej ceny – katalog powinien posiadać datę od której 

obowiązuje; 

2) oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, katalogu 

producenta zawierającego wykaz cen opon będących przedmiotem niniejszej umowy , aktualnego w 

dniu złożenia wniosku o zmianę ceny – katalog powinien posiadać datę od której obowiązuje.  

12. Procentowa zmiana ceny jednostkowej nie może być większa niż wynikająca ze zmiany ceny przez 

producenta.  

13. Do wprowadzenia do umowy zmiany ceny wymagane jest zachowanie formy pisemnej w postaci aneksu 

do umowy, pod rygorem nieważności.  

 

§ 5. 

Odstąpienie od umowy. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Wykonawca 

zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne. 

2. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku powzięcia wiadomości o wystąpieniu 

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. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 6. 

Kary umowne. 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, stronom 

przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 2% wartości umowy brutto, 

o której mowa w § 4 pkt 1; 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 2% 

wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 pkt 1; 

3) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji danego zamówienia częściowego z przyczyn 

nieleżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami 

umownymi: 

a) w wysokości po 0,1% wartości brutto danego zamówienia częściowego za pierwszy i kolejne trzy 

rozpoczęte dni opóźnienia,  

b) począwszy od piątego dnia opóźnienia w wysokości po 0,2% wartości brutto danego zamówienia 

częściowego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 
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4) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w dostawie Zamawiający ma 

prawo obciążyć Wykonawcę karami umownym w wysokości po 0,5% wartości brutto zamówienia 

częściowego, które zawierało wadliwy przedmiot umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

licząc od ustalonego terminu usunięcia wad. 

 

§ 7. 

Postanowienia końcowe. 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. 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. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze stron.  

 

 

Zamawiający:       Wykonawca: 

 


