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     Załącznik nr 3 
Projekt umowy 

Umowa ZB/RL//2018 
 

 Zawarta w dniu ………... w Radomiu, między Miejskim Przedsiębiorstwem 
Komunikacji w Radomiu  Spółka z o. o. ul Wjazdowa 4, 26-600 Radom,  wpisana 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, REGON 670673852, NIP 796 00 12 796, 
 reprezentowaną przez: 
 
Krzysztofa Zalibowskiego – Prezesa Zarządu, 

Roberta Dasiewicza – Członka Zarządu 
 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
………………………………………………………………………………………………… 
Zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 
Reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Zwanych w dalszej części umowy łącznie stronami, bądź każdy z osobna stroną. 
 
Strony zawierają umowę w wyniku postępowania poza reżimem ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo zamówień publicznych  – art. 138a ust. 3 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 6 poniżej 
418 000 euro – zamówienia sektorowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579). 
 
 

 
§1.  

Definicje 
 

1. Umowa – niniejsza Umowa z wszystkimi załącznikami. 
2. Autobusy  – stanowiące własność Zamawiającego autobusy. 
3. Przedmiot Umowy – sukcesywna dostawa płynu chłodniczo – konserwującego , 

odpowiadającego kryteriom określonym w Załączniku nr 1 do Umowy. 
4. Przedmiot Dostawy –  płyn chłodząco – konserwujący  (dalej jako „Płyn”), 

odpowiadający kryteriom określonym w Załączniku nr 1 do Umowy. 
5. Zamówienie – złożone przez Zamawiającego zamówienie w formie pisemnej, 

przesłane faksem do Wykonawcy, zawierające informacje o ilości i rodzaju 
zamawianego Płynu. 

6. KC – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 
 

§2. 
 Interpretacje 

 
W Umowie oraz w Załącznikach:  
 

1. Odniesienia do Umowy są odniesieniami do niniejszej Umowy. 
2. Odniesienia do paragrafów, ustępów i załączników są odniesieniami do paragrafów, 

ustępów i załączników Umowy. 
3. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 
4. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 
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5. Terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach, latach odnoszą się do dni, 
tygodni, miesięcy, lat kalendarzowych chyba, że Umowa stanowi inaczej. Bieg i upływ 
terminów przyjmuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

 
§3. 

 Przedmiot Umowy 
 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie 
usługi polegającej na sukcesywnym dostarczaniu przez Wykonawcę Przedmiotu 
Dostawy do siedziby Zamawiającego w ilości i rodzaju każdorazowo określonym przez 
Zamawiającego w zamówieniu. 

2. Szczegółowy opis kryteriów, jakim odpowiadać mają Płyny, stanowiące Przedmiot 
Dostawy, zostały określone w załączniku nr 1 do Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że Płyny, stanowiące Przedmiot Dostawy są fabrycznie nowe, 
nieużywane, o standardzie i kryteriach opisanych w załączniku nr 1 do Umowy, wolne 
od wad fizycznych i prawnych. 

 
§4. 

 Organizacja i jakość dostaw 
 

1. Realizacja przedmiotu Umowy następować będzie sukcesywnie przez okres kolejnych 
……… miesięcy kalendarzowych w terminie od dnia zawarcia Umowy tj. od dnia ……… 
lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty, o której mowa w §5 ust. 2 Umowy,                    
z zastrzeżeniem postanowień §4 ust.8. 

2. Dostawa Przedmiotu Dostawy do siedziby Zamawiającego będzie następowała w 
terminach i ilościach określonych w zamówieniach Zamawiającego na koszt 
Wykonawcy. 

3. Zamawiający będzie formułował zamówienia pisemnie i przesyłał je do Wykonawcy za 
pomocą faksu. 

4. Zleceniobiorca dostarczy Przedmiot Dostawy zgodnie z zamówieniem na swój koszt, 
w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 

5. Wraz z dostarczanymi Płynami Wykonawca dostarczy świadectwo jakości 
potwierdzające parametry i odpowiednią jakość dostarczanego Płynu. 

6. Przedmiot Dostawy dostarczany będzie w fabrycznie zaplombowanych opakowaniach. 
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Płyn o określonych parametrach 

fizykochemicznych potwierdzonych świadectwem jakości. 
8. Realizacja Umowy odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem 

Zamawiającego i może być mniejsza niż wartość opisana w §5 ust. 2 Umowy. 
 

§5.  
Cena i płatność za dostarczone produkty 

 
1. Z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowiące iloczyn dostarczonych w okresie 
obowiązywania Umowy Płynu oraz ceny jednostkowej za 1 litr Płynu, wynoszącej …. 
zł 

2. Szacunkowa wartość Umowy wynosi ……………… zł/netto, słownie: ………………….., 
………………….. zł/brutto słownie …………………….., VAT ………….. zł 
słownie…………. 

3. Wynagrodzenie określone w Umowie jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały 
okres realizacji Umowy. 

4. Wynagrodzenie określone w Umowie obejmuje wszelkie koszty poniesione przez 
Wykonawcę w celu prawidłowego i terminowego zrealizowania Umowy, w tym także 
koszty dostawy i transportu Przedmiotu Dostawy. 

5. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 
Umowy nawet, jeżeli w chwili zawarcia Umowy nie przewidział wszystkich kosztów 
niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. 
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§6.  

 Płatność 
 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w §5 ust.1 Umowy 
na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, obejmującej dostarczony 
Zamawiającemu Płyn w miesiącu poprzednim. 

2. Zapłata należności objętych fakturą nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania 
faktury przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

 
 
 

§7 
 Odpowiedzialność 

 
1. W przypadku wad ilościowych bądź jakościowych Przedmiotu dostawy Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do ich usunięcia. 
2. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady jakościowe bądź ilościowe w terminie 7 

dni od wezwania go przez Zamawiającego. 
3. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad ilościowych w terminie 

Zamawiający zakupi brakującą ilość Płynu od innego podmiotu na koszt Wykonawcy. 
4. W przypadku nie usunięcia wad jakościowych w terminie, Zamawiający zwróci 

Wykonawcy na jego koszt wadliwy Płyn, a następnie zakupi Płyn o prawidłowych 
parametrach od innego podmiotu na koszt Wykonawcy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego na 
skutek wad jakościowych dostarczanego Płynu. 

 
§ 8  

Kary Umowne 
 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 
a. W razie opóźnienia Wykonawcy w dotrzymaniu terminu realizacji zamówienia 

Przedmiotu Dostawy określonego w §4 ust. 4 Umowy – kara umowna w wysokości 
150 zł za każdy dzień zwłoki; 

b. W razie opóźnienia w dotrzymaniu terminu usunięcia wady, wymiany na nowy lub 
uzupełnienia braków ilościowych lub jakościowych Przedmiotu Dostawy w 
stosunku do terminów określonych w §7 ust.2 Umowy – kara umowna w wysokości 
150 zł za każdy dzień zwłoki. 

c. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy bądź rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy – kara umowna w wysokości 10% wartości Umowy 
brutto określonej w §5 ust.2 Umowy. 

2. Należności z tytułu kar umownych i odszkodowań będą płatne na podstawie not 
obciążeniowych z terminem płatności wynoszącym 7 dni od dnia doręczenia stosownej 
noty obciążeniowej drugiej Stronie. 

3. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiający jest uprawniony do naliczania kary 
umownej również w przypadku, gdy podstawy do jej naliczania zaistniały w czasie 
obowiązywania niniejszej Umowy, a ujawniły się po jej zakończeniu. 

4. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

5. Strony przewidują możliwość potrącania kar umownych z należnego wynagrodzenia 
na podstawie not obciążeniowych płatnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty 
obciążeniowej. 

 
§9  

Okres obowiązywania Umowy 
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1. Umowę zawarto na okres od      r. do dnia  
2. Strony mogą rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w 

przypadkach, o których mowa w §7 ust. 3,4. 
 

§10 
 Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi 

właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 
5. Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące załączniki: 
a. Załącznik nr 1 – Specyfikacja płynu chłodniczo – konserwującego. 

 
 
 
 

Zamawiający         Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 

       


