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UMOWA  

Nr  ……………. 

zawarta w Szczecinie, dnia …………………..  pomiędzy: 

Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „Dąbie” Sp. z o.o. z siedzibą  

w Szczecinie przy ul. A. Struga 10 (70-784 Szczecin) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w 

Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000112852, kapitał zakładowy 

68 781 100,00 zł w całości wpłacony,  

NIP: 955-19-43-920, REGON: 811906840 

 

reprezentowaną przez: 

Włodzimierza Sołtysiaka – Prezesa Zarządu, 

zwanym dalej „Zamawiającym" 

a 

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

reprezentowaną/ym przez: 

............................................................................ 

 

zwanym dalej „Wykonawcą". 

 

Umowa została zawarta z wykonawcą, którego oferta została wybrana, jako 

najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym 

na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – dalej zwaną „ustawą – Prawo zamówień 

publicznych pn.: „Dostawa filtrów do autobusów Szczecińskiego Przedsiębiorstwa 

Autobusowego „Dąbie” Sp. z o.o. w Szczecinie w okresie 12 miesięcy od dnia 

podpisania umowy”. 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa filtrów do autobusów komunikacji 

miejskiej o wartości brutto ……………… zł  

(słownie : …………………….), na którą składa się : 
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- cena netto  ……….. zł  (słownie złotych: ……………..), 

- podatek VAT …… zł  (słownie złotych: ……….). 

2. Cena brutto podana w ofercie może ulec zmianie w okresie związania umową wyłącznie 

na skutek zmiany obowiązujących stawek podatku VAT. Cena netto podana w ofercie  

pozostaje bez zmian w całym okresie związania umową. Oferta Sprzedawcy stanowi 

integralny składnik umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza zwiększenia lub zmniejszenia przedmiotu dostawy – w 

zależności od występujących potrzeb Zamawiającego  – w granicach do 20 % ilości 

określonej w § 1 ust.1 umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie dostawy w granicach do  

20 % nie stanowi zmiany zawartej umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane filtry odpowiadają warunkom opisanym w 

formularzu oferty i spełniają wymagania Polskich Norm lub odpowiadających im 

równorzędnych Norm Międzynarodowych, a także posiadają certyfikat bezpieczeństwa 

oraz świadectwo homologacji (zgodności) i są dopuszczone do obrotu handlowego. 

5. Wraz z pierwszą zrealizowaną dostawą, Wykonawca złoży Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające spełnienie wymagań określonych w ust.2. 

 

§2 

Warunki dostawy 

 

1. Umowa realizowana będzie poprzez dostawy filtrów partiami bieżącymi, po złożeniu 

zamówienia drogą telefaksową na numer _____________ lub e-mail 

_______________________, Zamawiający w zamówieniu określi asortyment i ilości  

filtrów objętych daną dostawą. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować każde zamówienie w terminie do 3 dni od daty 

telefaksowego lub e-mailowego zgłoszenia przez Zamawiającego. 

3. Miejscem dostawy jest magazyn Zamawiającego: 70 – 784 Szczecin, ul. A. Struga 10. 

4. Odbiór dostaw bieżących będzie następować w dni robocze od godz. 7.00 do 13.00,  

na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę. 

 

§3 

Warunki płatności 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczone filtry wg ceny jednostkowej 

wykazanej w ofercie cenowej,  stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy, powiększonej  
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o należny podatek VAT. Cena jednostkowa netto na filtry objęte ofertą cenową  

Wykonawcy jest ceną stałą w okresie obowiązywania umowy i zawiera koszty transportu do 

siedziby Zamawiającego. 

2. Zapłata za dostarczone filtry następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w 

terminie 30 dni od daty dostarczenia towaru wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT 

do magazynu Zamawiającego. 

3. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w banku …………………… nr konta 

………………………………….. . 

4. W razie ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zmiana ta zostanie uwzględniona w 

postaci aneksu do umowy. 

5. Cena za wykonaną dostawę zostanie zapłacona na rachunek bankowy Wykonawcy 

zgłoszony jako rachunek podatnika podatku VAT w Krajowej Administracji Skarbowej i 

ujawniony we właściwym publikatorze (strona internetowa Ministerstwa Finansów lub 

Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej). 

6. W przypadku wskazania do zapłaty rachunku spoza listy Zamawiający do czasu 

wskazania rachunku właściwego może wstrzymać się z dokonaniem zapłaty nie będąc 

w opóźnieniu. 

7. Zamawiający oświadcza, że posiada konto na platformie do obiegu faktur 

ustrukturyzowanych na stronie www.efaktura.gov.pl , w związku z tym Wykonawca może 

wystawiać i wysyłać drogą elektroniczną ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną. 

 

§4 

Reklamacje 

 

1. W razie stwierdzenia wad lub braków w dostawie, Zamawiający złoży Wykonawcy 

reklamację, na którą Wykonawca jest zobowiązany odpowiedzieć w ciągu 5 dni. Brak 

odpowiedzi w umówionym terminie oznacza uznanie reklamacji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od daty uznania reklamacji dostarczyć 

towar wolny od wad. 

3. W przypadku dostarczenia filtrów innych niż określone w zamówieniu, Zamawiający 

upoważniony jest do odmowy przyjęcia dostawy, żądania wykonania zamówienia zgodnie z 

jego treścią oraz naliczenia kar umownych. 

4. Odmowa uznania reklamacji przez Wykonawcę, wymaga pisemnego szczegółowego 

uzasadnienia ze wskazaniem  przyczyny nieuznania reklamacji. 

 

 

http://www.efaktura.gov.pl/
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§5  

Warunki odstąpienia od umowy 

 

1. W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku określonym w ust. 1, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1-3, stronom przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w następujących sytuacjach: 

4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku 

        gdy: 

a) zostanie ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

b) Wykonawca nie realizuje zamówień Zamawiającego, realizuje je  

       z opóźnieniem lub w inny sposób rażąco narusza warunki umowy. 

 

4.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności w terminie  

4 tygodni od upływu terminu zapłaty faktur określonego w niniejszej umowie, po 

uprzednim wezwaniu do zapłaty z zakreśleniem dodatkowego 14 dniowego 

terminu zapłaty. 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań  

umownych wobec Wykonawcy. 

 

§6 

Kary umowne 

 

1. W przypadku odstąpienia od umowy w przyczyn określonych w §5 ust. 4.1. lit. a, b  

i ust. 4.2. lit. a, stronie odstępującej przysługiwać będzie prawo do kary umownej w 

wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanego przedmiotu umowy. 

2. W przypadku zwłoki w dostawie lub załatwieniu reklamacji, Zamawiającemu 

przysługiwać będą kary umowne w wysokości 0,5 % wartości netto 
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niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki.     

 

§7 

             Gwarancja 

 

1. Wykonawca udziela na dostarczone filtry gwarancji na okres 12 miesięcy, 

licząc od dnia zrealizowania dostawy. 

2. W ramach uprawnień gwarancyjnych, Zamawiający uprawniony będzie do żądania 

wymiany filtra na wolny od wad, w terminie najpóźniej 10 dni od dnia zgłoszenia 

reklamacji. 

3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, strony ograniczają wyłącznie do wymiany 

wadliwych filtrów na wolne od wad. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w pojazdach 

Zamawiającego,  w związku z wprowadzeniem do obrotu wadliwego produktu. 

5. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od 

uprawnień z tytułu rękojmi. 

 

                                                                  §8 

         Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

 

1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej (dalej „ubezpieczenie OC”) na sumę 

gwarancyjną co najmniej 200 000 zł, bez jakichkolwiek podlimitów w granicach 

sumy gwarancyjnej,  jako górnej granicy odpowiedzialności ubezpieczyciela, w 

szczególności za jedno zdarzenie, szkody określonego rodzaju lub z tytułu 

określonych ryzyk. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ważnej umowy 

ubezpieczenia OC oraz nie zmniejszania wysokości sumy gwarancyjnej i zakresu 

ubezpieczenia (zakresu ochrony ubezpieczeniowej) przez cały okres obowiązywania 

niniejszej umowy. 

2. Jeżeli składka z tytułu umowy ubezpieczenia OC jest płatna w formie ratalnej, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał dowodu wpłaty 

kolejnej raty składki i załączyć kopię dowodu wpłaty poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę, najpóźniej w terminie siedmiu dni przed upływem 

terminu jej płatności. 

3. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC, w trakcie obowiązywania 

niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał 
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polisy potwierdzającej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC o zakresie 

ubezpieczenia oraz wysokości sumy gwarancyjnej, jak w poprzednio obowiązującej 

umowie OC, na pozostały okres obowiązywania niniejszej umowy, najpóźniej siedem 

dni przed końcem obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC oraz 

załączyć kopię polisy potwierdzającej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy w trakcie trwania umowy przedłożenia 

pisemnej informacji o rzeczywistej wysokości sumy gwarancyjnej oraz zakresie 

ubezpieczenia. 

  

     §9 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz 

wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy 

ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§10 

Umowa zawarta jest na czas określony na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy 

czym może ulec wcześniejszemu wygaśnięciu, w razie wyczerpania limitu wartościowego 

przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1 umowy lub odpowiedniemu przedłużeniu, do 

wyczerpania limitu wartościowego określonego w §1 ust.1 umowy. 

§ 11 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji mniejszej umowy strony rozstrzygać 

będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez 

właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego. 

§12 

Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego pisemnie o zmianie swojego adresu 

lub siedziby. Brak zawiadomienia o zmianie skutkuje przyjęciem, iż poczta 
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(korespondencja) przesłana pod ostatni znany Zmawiającemu adres Wykonawcy uważana 

jest za skutecznie doręczoną z dniem pierwszego awiza. 

§13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, a w sprawach procesowych - przepisy 

Kodeksu postępowania cywilnego. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi 

integralną część umowy. 

§14 

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

ze stron. 

§15 

 

Integralną część umowy stanowią: 

1. Załącznik nr 1 – Załącznik cenowy z formularzem ofertowym Wykonawcy. 

2. Załącznik nr 2 – Uwierzytelniona kopia polisy odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                 WYKONAWCA 

 

 


