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      Załącznik nr 3  do INFORMACJI                

   PROJEKT UMOWY 

 Umowa nr ZB/EM/    /       /2017 

  

 

zawarta w dniu    ………   2017 r., w Radomiu, pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Radomiu Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością,   

z siedzibą  w Radomiu, przy ul. Wjazdowej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw, prowadzonego  

przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego  nr KRS 0000047499, Kapitał zakładowy  - 22 930 000 zł,   

NIP 796-00-12-796,  REGON 670673852, reprezentowaną przez: 

 

KRZYSZTOFA  ZALIBOWSKIEGO               -    PREZESA  ZARZĄDU 

ROBERTA DASIEWICZA                             -    CZŁONKA ZARZĄDU 

 

zwaną dalej „Zamawiającym”  

 

a 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez:  

 

……………………………………            - …………………………………. 

 
………………………………….. - ………………………………….                                      

 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

 

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania poza reżimem ustawy Pzp (tj.: Dz. U.  

z 2017, poz. 1579), zamówienie sektorowe o wartości poniżej 418 000 euro, zgodnie z Regulaminem 

udzielania zamówień publicznych obowiązującym w MPK w Radomiu Sp. z o. o. 

 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1.  Przedmiotem Umowy jest dostawa koszul męskich i damskich z długim oraz z krótkim rękawem 

dla pracowników MPK w Radomiu Sp. z o.o., zwanych dalej Przedmiotem Umowy, wykonanych 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz 

ofertą Wykonawcy. 

2.  Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia podstawowego 

Przedmiotu Umowy, w łącznej ilości 882 szt. koszul, wg poniższej specyfikacji: 

1) koszula męska długi rękaw - 355 szt. 
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2) koszula męska krótki rękaw  - 500 szt. 

3) koszula damska długi rękaw - 11 szt. 

4) koszula damska krótki rękaw - 16 szt. 

3.  Zamawiający przewiduje w ramach niniejszej Umowy możliwość składania zamówień 

dodatkowych Przedmiotu Umowy, w ilości nie większej, niż: 

1) koszula męska długi rękaw - 20 szt. 

2) koszula męska krótki rękaw - 40 szt. 

3) koszula damska długi rękaw - 4 szt. 

4) koszula damska krótki rękaw - 6 szt. 

5)  Cena jednostkowa koszul będących Przedmiotem Umowy wynosi: 

1) koszula męska długi rękaw  - ……………. PLN (słownie złotych: ……………………..) netto, 

powiększone o obowiązujący podatek VAT, tj. …………. PLN (słownie złotych: …………………) brutto. 

2) koszula męska krótki rękaw  - ……………. PLN (słownie złotych: …………..….……..) netto, 

powiększone o obowiązujący podatek VAT, tj. …………. PLN (słownie złotych: ………….………) brutto. 

3) koszula damska długi rękaw  - …………. PLN (słownie złotych: ………………..…..) netto, 

powiększone o obowiązujący podatek VAT, tj. …………  PLN (słownie złotych: …………….……) brutto. 

4) koszula damska krótki rękaw  - ……………. PLN (słownie złotych: ……………………..) netto, 

powiększone o obowiązujący podatek VAT, tj. …………. PLN (słownie złotych: …………….……) brutto. 

6)  Wartość netto (bez podatku VAT) Przedmiotu Umowy w ramach zamówienia podstawowego  

(882 szt.) wynosi ……..……. PLN (słownie złotych: ……………..………….). 

7)  Wartość brutto (wraz z podatkiem VAT) Przedmiotu Umowy w ramach zamówienia 

podstawowego (882 szt.) wynosi ……….. PLN (słownie złotych: ……………………………..). 

8)  Razem maksymalna wartość netto (bez podatku VAT) Przedmiotu Umowy wynosi ……………. PLN 

(słownie złotych: ……………………….). 

9)  Razem maksymalna wartość brutto (wraz z podatkiem VAT) Przedmiotu Umowy wynosi …… PLN 

(słownie złotych: ……………………….). 

10) Wartość brutto obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy,  

a w szczególności: podatki, koszty wytworzenia, opakowania i dostarczenia Przedmiotu Umowy 

do siedziby Zamawiającego. 

11) Ceny jednostkowe brutto dla wyrobów zakupionych w ramach zamówienia podstawowego  

i zamówień dodatkowych, do wygaśnięcia Umowy, będą stałe.  
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12) Przedmioty Umowy zakupione w ramach zamówień dodatkowych będą tożsame z wyrobami 

zakupionymi w ramach zamówienia podstawowego. 

 

§ 2  

OBOWIĄZKI STRON 

1. W przypadku powierzenia wykonania całości lub części Przedmiotu Umowy podwykonawcom, 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców, jak za działania 

własne. 

2. W terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy, Wykonawca dostarczy we własnym zakresie  

i na własny koszt do siedziby Zamawiającego, w celach poglądowych, pełną rozmiarówkę koszul  

z długim i z krótkim rękawem, męskich oraz damskich. 

3. W terminie do 7 dni od dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pełnej rozmiarówki 

koszul, Zamawiający określi i przekaże pisemnie Wykonawcy dane ilościowe i rozmiarowe 

zamówienia podstawowego Przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, aby do 10% ogólnej liczby Przedmiotu Umowy 

stanowiły rozmiary nietypowe. 

 

§ 3  

TERMINY DOSTAW 

1. Termin realizacji zamówienia podstawowego, określonego w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy, ustalony 

zostaje na okres do 6 tygodni od daty podpisania Umowy. 

2.  Termin realizacji zamówień dodatkowych, określonych w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy, ustalony 
zostaje każdorazowo na okres 14 dni od ich pisemnego zgłoszenia Wykonawcy  
przez Zamawiającego.  

 

§ 4  

ODBIÓR 

1. Przedmiot Umowy podlega każdorazowo odbiorowi ilościowo-jakościowemu, dokonywanemu 

organoleptycznie przez przedstawicieli Zamawiającego. 

2. Czynności odbioru ilościowo-jakościowego odbędą się każdorazowo w siedzibie Zamawiającego. 

3. Dostarczony Przedmiot Umowy musi być fabrycznie nowy i wyprodukowany w bieżącym roku. 

4. Podstawą odbioru jest spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

5. Stwierdzenie w trakcie odbioru braków ilościowych lub wad jakościowych skutkuje odstąpieniem 

od dalszego odbioru Przedmiotu Umowy, do czasu usunięcia nieprawidłowości. Termin 

ponownego odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Wszelkie koszty związane  

z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca. 

6. Odbiór ilościowo-jakościowy Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru, 
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podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Protokół ten sporządzony 

zostanie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

 

 § 5  

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający opłaci należność za realizację Umowy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania, przelewem na konto Wykonawcy, osobno  

za zamówienie podstawowe, osobno za zamówienia dodatkowe. 

 

2. Podstawą opłacenia faktury za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie każdorazowo protokół 

bezusterkowego odbioru ilościowo-jakościowego Przedmiotu Umowy. 

 

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu przedstawiciela 

Zamawiającego. 

 

4. Łączna wartość i liczba Przedmiotu Umowy, w ramach zamówienia podstawowego oraz zamówień 

dodatkowych, nie może przekroczyć ogólnej liczby i wartości Przedmiotu Umowy, określonych  

w § 1 niniejszej Umowy.  

5. Zamawiający nie będzie dokonywał przedpłat na wykonanie Przedmiotu Umowy. 

§ 6 

GWARANCJA I WARUNKI REKLAMACJI 

1. Na wyroby będące Przedmiotem Umowy Wykonawca udziela gwarancji obejmującej okres  

36 miesięcy ich użytkowania. 

 

2. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonym wyrobie i ponosi  

z tego tytułu wszelkie zobowiązania. 

3.  Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt ujawnionych  

w okresie gwarancji wad fizycznych dostarczonych wyrobów i do dostarczenia Zamawiającemu 

wyrobów wolnych od wad, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od pisemnego zgłoszenia 

reklamacji przez Zamawiającego. 

 

§ 7  

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) 10% wartości brutto niedostarczonego Przedmiotu Umowy w razie odstąpienia w całości  

lub części od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

2) 0,2% wartości brutto niedostarczonego Przedmiotu Umowy w terminach, o których mowa  

w § 3 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 3 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 
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2. Zamawiający może egzekwować kary umowne, określone w § 7 ust. 1 przy opłacaniu faktur. 

 

3. Zapłata kary umownej, określonej w ust. 1 pkt 2 nie zwalnia Wykonawcy od wykonania 

Przedmiotu Umowy. 

 

 

§ 8  

TERMIN OBOWIAZYWANIA UMOWY 

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 30 miesięcy  od daty podpisania. 

 

 

 

 § 9 

ZMIANA TREŚCI UMOWY 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

                                                      

                                               

§ 10 

INNE POSTANOWIENIA 

1.  Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej. 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy prawa 

powszechnego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego. 

3.  Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy, Strony będą się starały rozwiązywać 

polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości, będą rozstrzygane przez sąd właściwy  

ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4.  Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                           WYKONAWCA 

 


