Załącznik 1 b do Warunków Przetargu
UMOWA nr ......../ 2016
na dostawy płynów eksploatacyjnych do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
sp. z o. o. w Inowrocławiu
zawarta w dniu ....................2016 roku w Inowrocławiu pomiędzy:
Spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000166219, której
kapitał zakładowy wynosi 11 171 000,00 zł, NIP 556-24-73-812, REGON 093128236
reprezentowaną przez:
Mariusza Kuszel – Prezesa Zarządu
zwaną dalej Zamawiającym
a
__________________________________,
zwanym w treści umowy Wykonawcą, którego oferta została wybrana przez Zamawiającego po
przeprowadzeniu postępowania w formie przetargu o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa płynów eksploatacyjnych, o rodzaju i parametrach,
określonych w Specyfikacji asortymentowej przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik
nr 1 do umowy, transportem i na koszt Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego,
położonego w Inowrocławiu przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33 - w okresie od dnia .......... roku
do ..............roku.
2. Przedmiot umowy winien być zgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
3. Ilości określone w Specyfikacji asortymentowej warunków przetargu są wielkościami
szacunkowymi.
§2
1. Zamówienie szczegółowe dotyczące konkretnej dostawy, zawierające określenie ilości
produktów i ich asortymentu, będzie przekazywane Wykonawcy za pośrednictwem faksu
przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty
przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego zamówienia szczegółowego w formie faksu.
3. Wykonawca, w przypadku braku właściwości płynu eksploatacynego, określonych w
oświadczeniu Wykonawcy o mieszalności – złożonym zgodnie z wymogami podanymi w
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Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do umowy) - zobowiązuje się do
pokrycia kosztów związanych z wymianą płynu eksploatacyjnego i usunięciem wszystkich
usterek spowodowanych przez ww nieprawidłowość, w pojazdach gdzie zastosowany był
niezgodny płyn eksploatacyjny.

§3
Wykonawca zobowiązuje się, przy pierwszej dostawie do magazynu Zamawiającego, zaopatrzyć
dostarczane produkty w świadectwa jakościowe oraz karty charakterystyki produktu
niebezpiecznego (o ile jest wymagana dla danego produktu).

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

§4
Wykonawca udzieli Zamawiającemu............ miesiące gwarancji jakości na wszystkie
produkty ujęte w specyfikacji asortymentowej.
Okres gwarancji, o której mowa w ust. 1, będzie liczony od dnia dostarczenia danego
produktu Zamawiającemu.
W okresie gwarancji Zamawiający powinien pisemnie zawiadomić Wykonawcę o wadzie
fizycznej danego produktu w ciągu 24 godzin od wykrycia wady, nie później jednak niż
przed upływem okresu gwarancji na dany element. Zawiadomienie następuje przez
przesłanie Wykonawcy protokołu reklamacyjnego, w którym Zamawiający ujął wykryte
wady fizyczne. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego potwierdzenia
otrzymanego zawiadomienia.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia produktu wolnego od wad w terminie 7 dni od
daty otrzymania zawiadomienia o wadzie.
Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o nieuwzględnieniu
reklamacji w terminie 7 dni od zgłoszenia reklamacji, podając uzasadnienie. W takim
przypadku ust. 4 nie stosuje się.
Nie zawiadomienie Zamawiającego w myśl ust. 5 jest jednoznaczne z obowiązkiem
rozpatrzenia reklamacji zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca dysponuje gwarancją jakości pochodzącą od producenta produktu,
a okres trwania tej gwarancji jest dłuższy niż okres przewidziany w ust.1 liczone od dnia
dostarczenia produktu Zamawiającemu, to może przedłożyć Zamawiającemu dokumenty
potwierdzające gwarancję producenta, zwalniając się tym samym z obowiązku określonego
w ust. 1 w zakresie objętym gwarancjami producenta.
Dokumenty potwierdzające gwarancję producenta należy przedłożyć Zamawiającemu wraz
z dostawą produktów, których ta gwarancja dotyczy.
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§5
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru dostarczonych produktów w magazynie
Zamawiającego przy ulicy Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław w obecności
przedstawiciela Wykonawcy.
2. Dowodem dostawy będzie podpisana przez przyjmującego dostawę, upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę z
wyszczególnionym asortymentem i ilością.
3. Podpisując dowód dostawy, przedstawiciel Zamawiającego potwierdza zgodność dostawy z
zamówieniem szczegółowym, a także opatrzenie dostarczonych produktów dokumentami, o
których mowa w § 3.
4. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przewidzianej w § 4 ust. 7, podpis
przedstawiciela Zamawiającego na dowodzie dostawy stanowi także potwierdzenie faktu
opatrzenia dostarczonych produktów dokumentem potwierdzającym gwarancję jakości
udzieloną przez producenta.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony towar ma wady lub jest
niezgodny z zakresem rzeczowym i ilościowym i nie odpowiada zamówieniu
szczegółowemu Zamawiający sporządza protokół reklamacyjny. W protokóle ujmuje
stwierdzone wady i różnice między dostawą a zamówieniem.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany wadliwego towaru na wolny od wad lub dostawy
towaru zgodnie z zakresem rzeczowym lub ilościowym w terminie 7 dni od sporządzenia
protokółu.
7. Protokół reklamacyjny podpisuje przedstawiciel Wykonawcy. Wobec odmowy podpisania
protokołu reklamacyjnego przez przedstawiciela Wykonawcy, należy o tym uczynić
wzmiankę.
8. Wobec stwierdzenia, że dostarczone produkty nie zostały opatrzone dokumentami, o których
mowa w § 3 lub – w sytuacji, gdy Wykonawca korzysta z możliwości przewidzianej w § 4
ust. 7 – przepisy ust. 5 i ust. 6 nin. paragrafu stosuje się odpowiednio.
9. Podpisany przez Zamawiającego protokół reklamacyjny stanowi podstawę naliczenia kar
umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 i 3.
§6
Zapłata za dostarczane produkty będzie następować wg cen podanych w ofercie Wykonawcy,
zamieszczonych w Specyfikacji asortymentowej przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik do
oferty oraz załącznik Nr 1 do umowy. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji
umowy ceny uwzględniać będą obowiązującą po zmianie stawkę VAT.
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§7
Zapłata za dostarczone produkty będzie następować przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 30 dni od dnia jej dostarczenia
Zamawiającemu.
§8

–

–
–

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest
zapłacić Zamawiającemu:
1) karę umowną w wysokości 1% wartości (brutto) zamówienia szczegółowego (§ 2 ust.1) za
każdy dzień opóźnienia, wynikający z niedotrzymania terminów, określonych w § 2 ust. 2
w § 4 ust. 4 oraz § 5 ust. 6 umowy,
2) karę umowną w wysokości różnicy ceny wynikającej z umowy i związanymi z tego tytułu
kosztami poniesionymi w związku z zakupem produktów u innego dostawcy,
3) karę umowną w wysokości różnicy ceny wynikającej z umowy i związanymi z tego tytułu
kosztami poniesionymi w związku z zakupem produktów u innego dostawcy w przypadku:
dostawy przedmiotu zamówienia z wadami i nie usunięcia wad lub niedostarczenia produktu
wolnego od wad w terminach podanych w § 4 ust.4 lub § 5 ust. 6 umowy,
niezgodności produktu z oświadczeniem Wykonawcy o mieszalności (§ 2 ust. 3 umowy)
dostarczenia produktu bez dokumentów, o których mowa w § 3 umowy,
4) karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości (brutto) oferty złożonej przez
Wykonawcę, o której mowa w § 9 umowy - w przypadku odstąpienia od umowy przez
którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy:
1) karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości (brutto) oferty złożonej przez
Wykonawcę, o której mowa w § 9 umowy – w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego
od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wyłączeniem zaistnienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
2) odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej zapłaty.
4. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 nin. paragrafu strony mogą
dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających przewidziane kary
umowne, z uwzględnieniem zobowiązania, określonego w § 2 ust. 3 umowy.
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§9
Warunki Przetargu oraz Oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy. W przypadku
rozbieżności postanowień niniejszej umowy, Warunków Przetargu oraz Oferty Wykonawcy wiążąca
jest treść postanowień niniejszej umowy i Warunków Przetargu.

§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy podlegają rozstrzygnięciu przez
Sąd właściwy dla Zamawiającego .

§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

Wykonawca:

Zamawiający:
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