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Załącznik nr 4 
Projekt 

Umowa sprzedaży 
ZB/RL/……/2017 

 
Zawarta w dniu ………………….. w Radomiu, między Miejskim Przedsiębiorstwem 
Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o., ul. Wjazdowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-00-12-796, 
REGON 670673852, KRS 0000047499, reprezentowaną przez: 
1.    
2. 
zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą 
a 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą. 
 

Strony zawierają umowę w wyniku postępowania poza reżimem ustawy Prawo zamówień 
publicznych – art. 138 a ust. 3 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 6 poniżej 418 000 euro – 

zamówienie sektorowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 
 
 

§1 
Przedmiot umowy 

 
Dostawa 80 sztuk opon o rozmiarze 275/70 R22,5  do autobusów eksploatowanych przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o. 
 
1. Realizacja umowy odbywać będzie się sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem 

Zleceniodawcy i może być mniejsza lub większa niż wartość szacunkowa opisana w §4 
pkt 1 niniejszej umowy. Zapotrzebowanie określające rodzaj i ilość zamówionych opon 
zostanie przesłane faksem i potwierdzone przez Zleceniobiorcę. Zakres dostaw określa 
wykaz opracowany na podstawie załącznika do zapytania ofertowego. 

2. Realizacja dostaw odbywać się będzie przez dostarczanie do magazynu Zleceniodawcy 
tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o., 26-600 Radom,             
ul. Wjazdowa 4 na koszt Zleceniobiorcy. 
 

§2 
Organizacja dostaw i składania zamówień 

 
1. Strony ustalają następujące zasady dostaw: 

a. Dostawy będą realizowane według potrzeb zgłaszanych przez Zleceniodawcę za 
pomocą własnych środków transportu Zleceniobiorcy lub dowolnie wybranego 
przez niego przewoźnika. 

b. Dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 
15.00. 

c. Ustala się czas dostawy w terminie trzech dni roboczych, liczony od następnego 
dnia po złożeniu zapotrzebowania przez Zleceniodawcę. 

d. Jeżeli Zleceniodawca złoży zamówienie bezpośrednio przed dniem ustawowo 
wolnym od pracy dostaw będzie zrealizowana w drugim dniu roboczym po dniu 
wolnym. 

2. Strony ustalają następujące zasady składania zamówień: 
a. Składanie zamówień odbywać się będzie na druku Zleceniodawcy. 
b. Zamówienia będą przygotowywane przez pracownika Zleceniodawcy                   

i niezwłocznie przesłane do Zleceniobiorcy za pomocą faksu. 
c. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Zleceniobiorcę nastąpi faksem w dniu 

wysłania zamówienia przez Zleceniodawcę do godz. 15.00. 
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d. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Zleceniobiorcę  będzie 
upoważniał Zleceniodawcę do naliczania kar umownych za nie przyjęcie do 
realizacji zgłoszonej dostawy. 

3. Ogumienie stanowiące przedmiot umowy musi posiadać trwałe oznakowanie producenta 
oraz datę produkcji.  

4. Zleceniobiorca dostarczy certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobów znakiem 
bezpieczeństwa „B”, zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 1993 roku o badaniach i certyfikacji 
(dz. U. nr 55 pozycja 250 z późniejszymi zmianami) lub świadectwo homologacji „E” 
wydane na podstawie Regulaminów EKG ONZ, których Polska jest stroną. 

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się wraz z fakturą dostarczyć wykaz numerów fabrycznych 
ogumienia znajdującego się w przedmiotowej dostawie. 

6. Ogumienie bez wyżej wymienionych oznaczeń nie będzie przyjęte przez Zleceniodawcę 
i zostanie zwrócone na koszt Zleceniobiorcy. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę wad fizycznych lub ilościowych             
w przedmiocie umowy Zleceniobiorca ma obowiązek na własny koszt wymienić w ciągu 
trzech dni roboczych (od dnia zgłoszenia reklamacji) wadliwe ogumienie na wolne od 
wad, niezależnie od terminu rozpatrzenia reklamacji. 

8. Podstawą zgłoszenia reklamacji będzie sporządzony przez Zleceniodawcę Protokół 
Reklamacyjny. 

9. W przypadku stwierdzenia wad Zleceniobiorca ma prawo do wstrzymania zapłaty za 
dostawę zakwestionowanej partii do czasu rozpatrzenia reklamacji. 

 
§3 

Termin realizacji umowy 
 
Umowa została zawarta na okres 1 roku, licząc od dnia podpisania umowy, tj. od dnia 
……………. do dnia ……….. lub do czasu wykorzystania przedmiotu umowy. 
 

§4 
Wartość umowy 

 
1. Wartość umowy wynosi netto ………………………… zł (słownie: 

…………………………….), brutto ……………….. (słownie: 
…………………………………), w tym VAT w kwocie  ……………………… zł (słownie: 
……………………………………), przy czym wykonanie zamówienia i dostawy  
o mniejszej wartości nie rodzi po stronie Zleceniobiorcy żadnych roszczeń. 

2. Cena za 1 sztukę opony netto…………Vat……………Brutto 
3. Strony ustalają niezmienność cen określonych w ofercie Zleceniobiorcy przez cały okres 

trwania umowy. 
4. Ceny, o których mowa w ust. 2 są cenami zawierającymi koszty załadunku, transportu, 

ubezpieczenia i rozładunku u Zleceniodawcy. 
 

§5 
Warunki i termin płatności 

 
Za każdą zrealizowaną dostawę Zleceniobiorca wystawi fakturę VAT dla Zleceniodawcy. 
1. Należność za zrealizowaną dostawę zostanie zapłacona Zleceniobiorcy przelewem 

bankowym w terminie 30 dni od otrzymania faktury na rachunek wskazany przez 
Zleceniobiorcę. 

2. Za termin dokonania zapłaty przyjmuję się datę przyjęcia przez bank Zleceniodawcy 
polecenia przelewu. 

3. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zwrotu Zleceniobiorcy 
nieprawidłowo wystawionej faktury. 

4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zleceniobiorca ma prawo żądać od 
Zleceniodawcy zapłaty odsetek w wysokości ustawowej. 

 
§6 
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Gwarancje 
 
1. Zleceniobiorca udziela gwarancji na 250 000 km według załącznika nr 1, licząc od daty 

zamontowania i zaewidencjonowania w elektronicznym systemie monitoringu ogumienia 
przez Zleceniodawcę. 

2. W okresie gwarancji usunięciem usterki powstałej z winy Zleceniodawcy zajmuje się 
Zleceniodawca, ale nadal obowiązuje okres gwarancji tj. 250 000 faktycznie 
przejechanych kilometrów. 

3. Gwarantowany przebieg opony to ilość wykonanych kilometrów w sprawnym technicznie 
pojeździe a w momencie jego uzyskania wysokość bieżnika jest nie mniejsza niż 3 mm 
oraz powierzchnie boczne bez samoistnych pęknięć i rozwarstwień. 

4. W ramach gwarancji obowiązuje: 
- bezpłatna naprawa lub wymiana opony na nową, 
- rekompensata w przypadku nie osiągnięcia przez oponę gwarantowanego przebiegu . 
 

A=                  PG – PV        x  C 

      PG 

A – wartość rekompensaty, 
PG – przebieg gwarantowany, 
PV – przebieg uzyskany, 
C – cena opony, która nie osiągnęła przebiegu. 
 

5. Zasady rozpatrywania reklamacji: 
- termin zgłaszania reklamacji – 14 dni od dnia stwierdzenia niesprawności opony, 
- zgłoszenie reklamacji następuje w formie pisemnej, 
- prowadzona jest przez Zleceniodawcę indywidualna kartoteka opony, 
- zwrot kosztów materiałów i robocizny niezbędnych do wymiany reklamowanych opon, 
- brak rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni jest równoznaczny z uznaniem reklamacji. 

6.   Przy zgłaszaniu reklamacji Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć kartę reklamacji 
stwierdzającą jej zasadność. 
 

§7 
Niedotrzymanie warunków umowy. 

 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony ustalają następujące 

kary umowne: 
a. 5% wartości zamówienia na dostawę, w przypadku nie potwierdzenia jej 

przyjęcia przez Zleceniobiorcę, zgodnie z §2 ust. 2 pkt c niniejszej umowy lub nie 
przyjęcia dostawy przez Zleceniodawcę ze względów jakościowych lub 
ilościowych. 

b. 10% wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę       
z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy. 

c. 10% wartości zamówienia na dostawę w przypadku jej nie zrealizowania             
w terminie określonym w §2 ust. 1 pkt c,d niniejszej umowy za każdy dzień 
zwłoki. 

d. Zleceniodawca ma prawo potrącania należnych mu kar umownych wprost            
z faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę. 

2. Niezależnie od postanowień niniejszej umowy Strony mają prawo dochodzenia swoich 
roszczeń na zasadach ogólnych. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujący , że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości      
o tych okolicznościach. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Zleceniobiorca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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§8 
Spory 

 
Wszelkie spory mogące wynikać na tle niniejszej umowy Strony będą  starały się rozwiązać 
na drodze negocjacji, a przypadku braku porozumienia poddadzą rozstrzygnięciu przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 
 
 

§9 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
2. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem    

30-dniowego okresu wypowiedzenia. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 
 
 
 
 

Zleceniodawca        Zleceniobiorca 
 
 
 
 


