
 
 

 
 

  Załącznik nr 2/1  

 

 

UMOWA - wzór  
(dla Zadania nr 1 i 2) 

 

zawarta  w  dniu ……...... 2019 r. pomiędzy:  

 

Przemyską Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu przy                              

ul.  Słowackiego  104, 37-700 Przemyśl, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  

Sądowego pod nr 0000113913, NIP 795-00-09-315, REGON 650038730, Kapitał zakładowy 

602 400,00 zł opłacony w całości,   
reprezentowaną przez:  

…………………………………..– ………………………….. 

zwaną   dalej   Zamawiającym 

a 

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

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

reprezentowanym przez:  

……………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu publicznego prowadzonego zgodnie                            

z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej                 

w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa samochodowych części zamiennych i akumulatorów                 

– Zadanie nr 1/Zadanie nr 2 ................................................. zwanych dalej towarem,  

zgodnie z ofertą z dnia ....................... stanowiącą integralną część niniejszej umowy. 

2. Towar powinien być fabrycznie nowy, zgodny z normami i przepisami dotyczącymi towarów 

oraz powinien posiadać wymagane atesty. 

 

§ 2 

1. Zamawiający zapłaci za przedmiot umowy cenę w kwocie: 

netto: ………………… zł. 

brutto: ………………... zł. 

słownie brutto: ……………………………………………………………………………..….. 

 

na podstawie rodzaju i cen jednostkowych towaru określonych w formularzu oferty,                               

tj. Załączniku nr 1/1 / Załączniku nr 1/2 – stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałych cen jednostkowych netto na dostarczane 

towary przez okres obowiązywania umowy. 

3. Ilości towaru podane w formularzu oferty są ilościami szacunkowymi, w związku z tym 

Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy prawo zmniejszenia ilości 

zamawianego towaru. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia 

odszkodowawcze. 



 
 

 
 

§ 3 

Sprzedaż towaru odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zamówień składanych drogą 

elektroniczną, faksem, pisemnie lub telefonicznie. 

 

§ 4 

1. Wykonawca będzie dostarczał towar na własny koszt - loco magazyn Zamawiającego przy                

ul. Cegielnianej 2 w Przemyślu (Dział Eksploatacji) lub w inne miejsce na terenie miasta 

Przemyśla wskazane w zamówieniu, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 

do 15.00 oraz w ilościach i rodzaju określonych w zamówieniu.  

2. Termin realizacji dostawy: do 48 godzin począwszy od złożenia zamówienia. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru wadliwego lub niezgodnego                  

z zamówieniem. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez  

Zamawiającego dodatkowym terminie wymienić niezwłocznie towar wadliwy na wolny od 

wad. 

4. W przypadku braku wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w dodatkowym terminie,              

o którym mowa w ust. 3, Zamawiający będzie mógł zakupić reklamowany towar u innego 

dostawcy na koszt Wykonawcy. 

5. Strony dokonywać będą częściowego rozliczenia na podstawie faktur wystawionych za 

prawidłowo zrealizowane zamówienie, zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonego towaru 

oraz cenami jednostkowymi określonymi w ofercie. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania faktur ze stawką podatku VAT 

obowiązującą na dzień składania faktury. 

7. Termin zapłaty za zrealizowaną dostawę wynosi do 30 dni od daty wystawienia faktury  

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

 

§ 5 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości w wymiarze: 

      - co najmniej 12 miesięcy na fabrycznie nowe części zamienne, 

   - co najmniej 18 miesięcy na fabrycznie nowe akumulatory, 

licząc od daty odbioru danej dostawy częściowej, przy czym gwarancja nie może być krótsza 

niż udzielona przez producenta. 

2. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć zgłoszoną reklamację i w razie potwierdzenia 

istnienia wady, wymienić towar wadliwy na wolny od wad w terminie do 5 dni od daty 

zgłoszenia reklamacji.  

§ 6 

1. W przypadku nie zrealizowania lub nieterminowej realizacji dostawy, Zamawiający 

dochodzić będzie kary umownej w wysokości 10 % wartości netto zamówionej, a nie 

zrealizowanej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia powyżej terminu 

wymaganego w § 4 ust. 2. 

2. W przypadku opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w § 5 ust. 2 Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto 

niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z faktury. 

6. W przypadku nieterminowej zapłaty ceny, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe. 

7. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

okoliczności o przyczynie odstąpienia, w szczególności jeżeli Wykonawca zaniechał 

realizacji niniejszej umowy lub narusza w istotny sposób postanowieniami umowne.  



 
 

 
 

8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności                  

z jednoczesnym podaniem przyczyny odstąpienia. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 7 

Niniejszą  umowę zawiera się  na czas określony od .................2019 r. do .................2020 r. 

 

§ 8 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

2.  Wszelkie spory mogące powstać na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozpatrywane                       

na  drodze wzajemnego porozumienia, a w przypadku jego nie osiągnięcia przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może zbywać wierzytelności powstałych w związku z realizacją umowy bez 

pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy,                                     

w okolicznościach określonych poniżej: 

a) jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, od chwili zmiany 

podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen jednostkowych netto, przy 

czym zmiana ceny dotycząca stawki podatku VAT nie będzie wymagała zmiany umowy 

poprzez pisemny aneks, 

b) zamiany rodzaju towaru w zależności od zapotrzebowania (np. zwiększenie ilości jednego 

towaru, kosztem ograniczenia ilości drugiego). 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,                       

z zastrzeżeniem § 9.  

§ 11 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej                

ze stron. 
 

 

 

 

                                     

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


