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Załącznik nr 3 
 

Projekt umowy 
ZB/RL/……/2018 

 
Zawarta w dniu ……………. roku w Radomiu, pomiędzy: 
Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Radomiu Spółka  z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. Wjazdowa 4, 26-600 Radom zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla 
Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS 0000047499, 
NIP 796-00-12-796, REGON 670673852 reprezentowaną przez: 
 
1. 
2. 
zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą 
a 
……………………………………………………………………………………………………, 
reprezentowany przez: 
 
Zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, 
Zwanych w dalszej części umowy łącznie Stronami, bądź każdy z osobna Stroną. 
 
 
Strony zawierają umowę w oparciu o postępowanie poza reżimem ustawy Prawo Zamówień 

publicznych – o wartości poniżej 30 000 Euro – (tekst jednolity: Dz.U.2017r., poz. 1579              

z późniejszymi zmianami). 

 
 

§ 1 
 
Przedmiotem umowy jest dostawa papierosów, zapalniczek, zapałek  do sklepu Stacji Paliw 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 
 

§ 2 
 
1. Realizacja umowy odbywać się będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem 

Zleceniodawcy. Zapotrzebowanie może być mniejsze lub większe niż wskazane                    
w załączniku do zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem, iż powyższe zmiany nie mogą 
wpłynąć na zwiększenie maksymalnej nominalnej wartości zamówienia określonej w § 3 
pkt.2. 

2. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zakupu papierosów z indeksami/nazwami 
innymi niż wymienione w załączniku nr 1. 

3. Dostawa w/w towarów do magazynu Zleceniodawcy będzie następowała w terminach             
i wielkościach określonych w zamówieniach Zleceniodawcy, na koszt Zleceniobiorcy. 

4. Zleceniodawca będzie formułował zamówienie pisemne i przesyłał do Zleceniobiorcy 
faxem lub pocztą elektroniczną. 

5. Zleceniobiorca dostarczy towary zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w ust. 2 na swój 
koszt w terminie 3 dni od złożenia zamówienia. 

 
§ 3 

 
1. Jednostkowe ceny towarów określa załącznik nr 1 do złożonej oferty. 
2. Wartość umowy wynosi ………zł netto (słownie: ……………………), ………….. zł brutto 

(słownie: ……………………………..), w tym VAT w kwocie …………. zł (słownie: 
………………………). 

3. Strony ustalają, iż ceny wymienione w załączniku numer 1 w okresie obowiązywania 
umowy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy. 
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4. Zleceniobiorca będzie mógł zmienić ceny w/w towarów tylko w przypadku zmiany cen u 
producenta z zastrzeżeniem, iż powyższe zmiany nie mogą wpłynąć na zwiększenie 
maksymalnej nominalnej wartości zamówienia określonej w § 3 pkt. 2. W takiej sytuacji 
Zleceniobiorca będzie zobowiązany dostarczyć Zleceniodawcy dokument potwierdzający 
wprowadzenie podwyżki cen papierosów przez producenta oraz nowe cenniki 
uwzględniające nowe ceny. 

 
§ 4 

 
1. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy za dostarczone towary na podstawie wystawionej 

przez Zleceniobiorcę faktury. 
2. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę. 
 

§ 5 
 
1. W przypadku braków ilościowych bądź jakościowych towarów, Zleceniodawca wezwie 

Zleceniobiorcę do ich usunięcia. 
2. Zleceniobiorca jest zobowiązany usunąć wady jakościowe bądź braki ilościowe w terminie 

7 dni od wezwania go przez Zleceniodawcę. 
3. W przypadku nie usunięcia przez Zleceniobiorcę braków ilościowych, Zleceniodawca 

zakupi brakującą ilość towarów od innego dostawcy, a koszty wynikające z tego tytułu 
będą obciążały Zleceniobiorcę. 

4. W przypadku nie usunięcia wad jakościowych Zleceniodawca zwróci Zleceniobiorcy na 
jego koszt dostarczone towary a następnie zakupi towary o prawidłowych parametrach od 
innego dostawcy  a koszty wynikające z tego tytułu obciążały Zleceniobiorcę. 

5. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność  za szkody poniesione przez Zleceniodawcę          
w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem każdorazowego zamówienia. 

 
§ 6 

 
1. Umowę zawarto na okres 1 roku, licząc od dnia podpisania umowy tj. …………………. 
2. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 
3. Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia 

w przypadkach, o których mowa w § 5 ust 3 i 4. 
 

§ 7 
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany niniejsze umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi 

właściwemu dla siedziby Zleceniodawcy. 
 

§ 8 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 
 
 
 
ZLECENIODAWCA       ZLECENIOBIORCA 


