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UMOWA NR ____/2021 
KUPNA – SPRZEDAŻY 

 
Zawarta w dniu __.__.2021 roku w Grudziądzu w sprawie kupna – sprzedaży części zamiennych do 
tramwajów pomiędzy:  
Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Dworcowej 47, 86-300 
Grudziądz, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000132903, NIP: 8762147088, REGON 871528212, kapitał zakładowy 16 903 
000,00 zł, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. 2020, poz. 935 ze 
zm.),  
reprezentowanym przez: Prezesa - Pawła Maniszewskiego  
zwanym dalej Zamawiającym,  
a 
____________________________________________________________________________________, 
reprezentowanym przez:  
______________________  
zwanym dalej Wykonawcą,  
o treści następującej:  
 
Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), w zakresie udzielania zamówień 
sektorowych poniżej progów unijnych. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy wymienionej 
ustawy, jednakże Zamawiający stosuje je odpowiednio przy konstrukcji zapisów niniejszej umowy. 
  

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa części zamiennych do wagonów tramwajowych, 

będących w dyspozycji Zamawiającego w ilościach i cenach jednostkowych wyszczególnionych 
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilościowej i asortymentowej przedmiotu umowy 
+/-20% wartości umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu innych części niewymienionych w §1 pkt. 1, 
a niezbędnych przy nieprzewidzianych i awaryjnych naprawach do wysokości określonej w pkt. 2. 

4. Wszystkie dostarczone części muszą być fabrycznie nowe i zabezpieczone w sposób zapewniający 
zachowanie ich właściwości i parametrów podczas przechowywania w warunkach magazynowych. 

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy, zgodnie z jej treścią oraz z obowiązującymi przepisami 
i normami. 
 

§ 2 
1. Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia (dostawy części) jest Zajezdnia Tramwajowa 

Zamawiającego w Grudziądzu przy ulicy Dworcowej 47. 
2. Zamawiający wyraża zgodę na składanie zamówień w elektronicznym systemie sprzedaży 

Wykonawcy, o ile Wykonawca będzie taki system posiadał. W takim przypadku Wykonawca 
dostarczy zamawiającemu wszelkie niezbędne instrukcje i regulaminy oraz przeszkoli pracowników 
Zamawiającego (3 osoby) do korzystania z systemu. Jeżeli system wymaga korzystania przez 
Zamawiającego ze specjalistycznych lub dedykowanych narzędzi informatycznych (sprzęt / 
oprogramowanie) zostanie ono na czas trwania umowy udostępnione Zamawiającemu przez 
Wykonawcę bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. 

3. Dostawy części do Zamawiającego odbywać się będą na podstawie zamówień cząstkowych w 
terminie do 30 dni od chwili złożenia zamówienia. 
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4. Dostawy cząstkowe, o których mowa w pkt. 3 realizowane będą w terminach uzgodnionych 
z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 5.  

5. Podstawą przyjęcia dostaw cząstkowych będzie ilościowe badanie dokonane przez upoważnionego 
pracownika Zamawiającego. Badanie będzie dokonywane w obecności pracownika Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić fakt otrzymania zamówienia drogą telefoniczną, za 
pomocą faksu, w elektronicznym systemie sprzedaży lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

7. W przypadku braku elektronicznego systemu sprzedaży, o którym mowa w pkt. 2 zamówienia będą 
składane drogą elektroniczną, z wykorzystaniem poczty elektronicznej e-mail. 

8. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Zamówienia ponosi Wykonawca do chwili 
dostarczenia do magazynu Zamawiającego. Ryzyko to przechodzi na Zamawiającego z momentem 
przyjęcia poszczególnych części do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.  

9. Własność poszczególnych części przechodzi na Zamawiającego z momentem ich wydania. 
10. Za dzień roboczy strony uznają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 
 

§ 3 
1. Z tytułu zrealizowanych dostaw części Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości obliczonej 

zgodnie z ilością dostarczonych części oraz ich ceny określonej w załączniku nr 1. Wynagrodzenie 
obliczone zostanie z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT. 

2. Łączna szacunkowa wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi 
______________________________ zł (słownie: ____________________________) plus podatek 
VAT według obowiązujących stawek. Szacunkowa wartość brutto umowy wynosi 
______________________________ zł. 

3. Ceny określone w załączniku 1 pozostają niezmienne przez cały czas trwania niniejszej umowy, 
z zastrzeżeniem § 8. 

4. Koszty dostarczenia Przedmiotu Zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 
w umowie ponosi Wykonawca. 

5. Zapłata ceny za dostarczone części nastąpi na podstawie faktur przedstawionych przez Wykonawcę 
po zrealizowaniu dostawy. Faktura obejmować powinna listę dostarczonych części oraz ich cenę. 

6. Zamawiający zobowiązany jest uiścić cenę za dostarczone części w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na wskazany w fakturze rachunek 
bankowy, z zastrzeżeniem § 6. 

7. Za dzień zapłaty strony ustalają moment uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
 

§ 4 
1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość towaru będącego przedmiotem zamówienia i udziela 

Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji jakości licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia 
przez Wykonawcę. Gwarancja obejmuje dostarczenie rzeczy wolnej od wad (wymianę). 

2. Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie na koszt Wykonawcy i jego 
transportem w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania w formie pisemnej lub faksem 
zawiadomienia o ujawnieniu wady. 

3. W przypadku braku odpowiedzi na reklamację w terminie 7 dni Zamawiający traktuje reklamację, 
jako uwzględnioną. 

4. Nie uznanie reklamacji musi nastąpić pisemnie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. 
5. Niedostarczenie towaru wolnego od wad w terminie, o którym mowa w pkt. 2 zobowiązuje 

Sprzedawcę do wystawienia faktury korygującej. 
6. W przypadku nieuznania reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zlecenia wykonania 

ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę, celem ustalenia zasadności zarzutów. Koszty 
ekspertyzy ponosi strona, dla której jest ona niekorzystna. W przypadku, gdy ekspertyza będzie 
niekorzystna dla Wykonawcy, jest on zobowiązany do załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania ekspertyzy. 
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§ 5 
1. Z tytułu zwłoki w zapłacie Wykonawca naliczy Zamawiającemu odsetki ustawowe. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. Z tytułu zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2, 
w wysokości 0,1% wartości zamówienia cząstkowego za każdy dzień opóźnienia, lub 
Wykonawca pokryje różnice w cenie zakupu zamówionych części nabyte przez 
Zamawiającego u innego Wykonawcy. Wybór należy do Zamawiającego, 

b. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Wykonawcy, 
w wysokości 10% wartości umowy netto, 

c. Za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek, o których mowa w § 4, w wysokości 0,1% ceny 
netto wadliwego towaru za każdy dzień opóźnienia. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. Kary określone w ust. 2 podlegają kumulacji w przypadku łącznego wystąpienia zdarzeń. 
5. Stronom nie przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 2 lit. b 

w przypadku, gdy odstąpienie jest następstwem zaistnienia siły wyższej, o której mowa w § 9. 
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych, 

z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.  
 

§ 6 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z zamówieniem cząstkowym: 
1. Świadectwa jakościowe (zgodnie z obowiązującymi normami), 
2. Certyfikat bezpieczeństwa (o ile takowy jest wymagany dla danej grupy towarowej), w formie znaku  

na towarach, czy też informacji o takowym na dowodzie dostawy. 
 

§ 7 
W przypadku braku dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 6 termin płatności wymieniony 
w § 3 ulega zawieszeniu do czasu ich dostarczenia i rozpoczyna bieg w dniu następnym od ich 
dostarczenia. 
 

§ 8 
1. Zmiana cen nastąpić może po okresie 12 miesięcy obowiązywania umowy, w przypadku wzrostu cen 

u producenta części, jednakże wzrost nie może przekroczyć wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego liczonego rok do roku 
za okres po pierwszym roku obowiązywania umowy.  

2. Zmiana wysokości cen wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, po wcześniejszym wniosku 
złożonym przez Wykonawcę. Wniosek musi być złożony najpóźniej w terminie do 30 dni, licząc od 
dnia, w którym upływa 12 miesięczny okres obowiązywania umowy. Po tym okresie uprawnienie 
Wykonawcy do zmiany cen wygasa. 

3. W przypadku braku akceptacji zamiany cen przez Zamawiającego, w terminie 1 miesiąca od 
przekazania stanowiska Zamawiającego Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy 
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca. 
 

§ 9 
1. Za siłę wyższą uważane będą wszelkie niezawinione przez Strony zdarzenia nie dające się przewidzieć 

w chwili zawierania umowy, na które żadna ze Stron nie ma wpływu, w szczególności wojna, 
zamieszki, powódź, pożar, huragan, nawałnica, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, 
udokumentowane przerwy trwające dłużej niż 12 godzin w dostawach prądu – o ile uniemożliwiają 
Stronie wykonanie zobowiązań z niniejszej umowy. 

2. Strona niemogąca należycie wykonać swoich zobowiązań na skutek działania siły wyższej 
zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym drugą stronę. 
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§ 10 
1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz 

wprowadzanie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba, że 
konieczność wprowadzenia takich zmian wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. W razie 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. 

4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
6. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 

właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 
7. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 
8. Do koordynowania spraw związanych z realizacją umowy wyznaczeni są: 

a. Ze strony Zamawiającego: 

  ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 
b. Ze strony Wykonawcy: 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 
Zmiana wymienionych osób wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony bez konieczności 
sporządzania aneksu do Umowy. 

9. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji umowy nie mogą bez 
pisemnej zgody Zamawiającego być przeniesione przez Wierzyciela na osoby trzecie, (art. 502-509 §1 
Kodeksu Cywilnego).  

10. Wszelkie zastrzeżenia zawarte w niniejszej umowie nie mogą być interpretowane, jako odstępstwo 
od wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 9. 
 

§ 11 
1. Umowa zawarta została na okres 24 miesięcy i obowiązuje od dnia ____________roku do dnia 

__________ roku. 
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
3. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy – Formularz cenowy 
 
 

WYKONAWCA                ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
  


