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Załącznik nr 4 do OGŁOSZENIA 
 

PROJEKT 
 

ZB/RN/……/……./2018 
 

Zawarta w dniu ……………………. roku w Radomiu pomiędzy:  
 
Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Radomiu sp. z o.o.  . z siedzibą w Radomiu przy 
ul. Wjazdowej 4, 26-600 Radom, NIP 796 00 12 796, REGON 670673852, wpisanym do 
Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego 
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000047499,  kapitał 
zakładowy 23180000, reprezentowanym przez: 
1. ………………………………. 
2. ………………………………., 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: 
…………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania poza reżimem ustawy Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2017,  poz. 1579 z późn. zm.) – zamówienie sektorowe    

o wartości poniżej 443 000 euro, zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień publicznych 

obowiązującym w MPK w Radomiu Sp. z o.o. 

 
§ 1 

 
Przedmiot Umowy 

 
1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie 

usługi polegającej na  wykonaniu naklejek wyróżniających, wykonanych z folii 
samoprzylepnej (dalej jako: Przedmiot Dostawy) zgodnie z wzorami i wymogami 
przedstawionymi przez Zamawiającego i sukcesywnym  dostarczaniu Przedmiotu 
Dostawy przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego w ilości i rodzaju 
każdorazowo określanym przez Zamawiającego w zamówieniu. 

 
2. Szczegółowy wykaz wzorów i ilości, jakim odpowiadać ma Przedmiot Dostawy został 

wskazany w załączniku nr 1 do umowy. 
3. Znaki i informacje umieszczone na Przedmiocie Dostawy muszą być czytelne. 

Naklejki nie mogą zawierać innych informacji i elementów graficznych. 
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonania 

Przedmiotu Umowy, a także zgodność wykonania z przekazanymi przez 
Zleceniodawcę wzorami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy. . 

 
 

§ 2 
 

Termin realizacji umowy 
 

1. Realizacja Przedmiotu Umowy odbywać się będzie sukcesywnie w okresie od dnia 
podpisania umowy do 31.12.2018 roku. 
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2. Dostawa Przedmiotu Dostawy do siedziby Zamawiającego będzie następowała w 
terminach i ilościach określonych w zamówieniach Zamawiającego , na koszt i 
ryzyko  Wykonawcy. 

3. Zamawiający będzie formułował zamówienia pisemnie i przesyłał je do 
Wykonawcy za pomocą faksu bądź drogą elektroniczną (e-mail). 

4. Zleceniobiorca dostarczy Przedmiot Dostawy do siedziby Zamawiającego zgodnie 
z zamówieniem, na swój koszt i ryzyko, w terminie 3 dni roboczych od dnia 
złożenia Zamówienia. Dostawa będzie przewidziana w godzinach pracy 
Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach  700 – 1500. 

5. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Dostawy będzie wolny od wad.  
 
 
 

 
§ 3  

 
Wynagrodzenie 

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

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowiące iloczyn  wykonanych i dostarczonych 
w okresie obowiązywania Umowy Przedmiotów Dostawy oraz ceny jednostkowej za 
jedną naklejkę. 

2. Przewidywana wartość Umowy  wynosi ……………… zł brutto (słownie: 
………………. brutto) w tym VAT …………………, netto ……………………. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne, obejmuje całość kosztów związanych z 
realizacją zamówienia niezbędnych do jego wykonania, w tym koszty dostarczenia i 
transportu Przedmiotu Dostawy do siedziby Zamawiającego. 

4. Ceny jednostkowe za jedną sztukę naklejek zostały zawarte w formularzu ofertowym, 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zastrzega, że ceny, o których mowa w ust. 4 powyżej, w okresie 
obowiązywania umowy nie podlegają żadnym zmianom. 

6. 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. 

 
§ 4 

Płatność 
1. Wykonawca wystawi Zamawiającemu każdorazowo fakturę Vat zgodnie z 

zamówieniem złożonym przez Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia realizacji 
zamówienia.  

2. Płatność następować będzie na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od dnia 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowej pod względem merytorycznym i 
rachunkowym faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  wskazany 
w fakturze. 

3. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
 

 
§ 5 

 
Odpowiedzialność 

1. W przypadku wad ilościowych bądź jakościowych Przedmiotu Dostawy , Zamawiający 
niezwłocznie wezwie Wykonawcę do ich usunięcia.    

2.  Wykonawca  jest zobowiązany usunąć wady jakościowe bądź ilościowe w terminie 3 
dni od wezwania go przez Zamawiającego.  
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3.  W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad ilościowych w terminie, 
Zamawiający jest uprawniony do powierzenia wykonania brakującej części 
Przedmiotu Dostawy objętego danym zamówieniem innemu podmiotowi, na koszt 
Wykonawcy.  

4. W przypadku nieusunięcia wad jakościowych w terminie, Zamawiający zwróci 
Wykonawcy na jego koszt  wadliwą cześć Przedmiotu Dostawy, a następnie jest 
uprawniony powierzyć wykonania brakującej części Przedmiotu Dostawy objętego 
danym zamówieniem innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego w 
związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego  
na skutek wad jakościowych dostarczanego Przedmiotu Dostawy. 

 
§ 6 

Okres obowiązywania umowy 
 

1. Umowę zawarto na okres od …………………..  do dnia 31.12.2018 r. 

2. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

3. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w następujących przypadkach: 

a) W przypadkach, o których mowa w §5 ust 3 ; 4 Umowy; 

b) W przypadku rażącego naruszania przez Wykonawcę postanowień niniejszej 
Umowy, 

c) w sytuacji, gdy Wykonawca będzie postępował w sposób narażający Zamawiającego 
na szkodę,, godzący w jego dobre imię lub podważający zaufanie klientów 
Zamawiającego.   

 
 

§ 7 
Kary umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w razie opóźnienia Wykonawcy w dotrzymaniu terminu realizacji zamówienia  
Przedmiotu Dostawy – kara umowna w wysokości 15 zł brutto za każdy dzień 
opóźnienia; 

b) W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania Umowy bez 
wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – kara umowna w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 
3 ust. 2 Umowy; 

c) 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 § 5 ust. 2 Umowy – kara umowna w 
wysokości stanowiącej 5 % kwoty brutto wynikającej z faktury VAT 
wystawionej dla danego zrealizowanego zamówienia, 
 

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia 
przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, Wykonawca  
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % kwoty określonej w § 3 ust. 2 
Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych  
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
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4. 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.  

5. Zamawiający może potrącić naliczone  kary umowne z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia.  
 

§ 8 
 
1. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy: 

a) ze strony Zamawiającego – Pan Sławomir   Pudzianowski, tel.: ……., adres e-
mail: ………. 

b) ze strony Wykonawcy – Pan …………….., tel. : ……….., adres e-mail: 
………… 

 
 

§ 9  
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia 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. Integralną część Umowy stanowią Załączniki. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 
 

 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – szczegółowy wykaz wzorów i ilości jakim ma odpowiadać Przedmiot 
Dostawy, 

2. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy, 
 
 

Zamawiający       Wykonawca  
   
 
 
 
 

 


