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załącznik nr 2 

 
WZÓR UMOWY 

 

Umowa nr ………. 

 

zawarta w dniu ………….r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy 

Miejskim Zakładem Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kostrzyńskiej 46, 66-

400 Gorzów Wlkp. wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000446109 przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 599-

000-36-19, REGON: 081098823, o kapitale zakładowym w wysokości 17 331 000 złotych, reprezentowanym przez: 

…………………..………………….. 

 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a: 

…………………..………………….. 

 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

§ 1 

Do zawarcia umowy między stronami dochodzi w wyniku wyboru Wykonawcy na podstawie procedury pełnej, zgodnie z 

przepisami §5 ust. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie 

Wielkopolskim Sp. z o. o. 

 

§ 2  

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych do Miejskiego Zakładu Komunikacji 

w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o. o. w 2022 r.  zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w wielkościach każdorazowo określonych zamówieniem, w terminie ………… 

dni od  złożonego zamówienia. 

2. W celu złożenia zamówienia częściowego, Zamawiający wyśle do Wykonawcy pisemne zamówienie drogą 

elektroniczną na adres ………….. Osobą do kontaktów ze strony Wykonawcy jest ………………. tel. ………... 

3. Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 do magazynu Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. znajdującego się przy ul. Kostrzyńskiej 46, 66-400 Gorzów Wlkp.  

4. Osobami uprawnionymi do odbioru przedmiotu zamówienia są pracownicy magazynu Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o. o. 

5. Koszty transportu (wraz  rozładunkiem towaru we wskazanym miejscu) ponosi Wykonawca. 

6. Strony zastrzegają możliwość zmiany w zakresie ilości poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia z 

zachowaniem cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę – zgodnie z formularzem ofertowym 

Wykonawcy, stanowiącym  załącznik nr 1 do umowy. W takiej sytuacji Wykonawcy będzie przysługiwać zapłata, 

która będzie każdorazowo ustalana według faktycznej ilości zamówionych przedmiotów oraz cen jednostkowych 

zgodnie z formularzem ofertowym a Wykonawcy nie służy roszczenie z tytułu utraconych korzyści wskutek 

niewyczerpania przedmiotu zamówienia. Zakres zmian (ograniczenie dostawy lub jej zwiększenie) nie może 

przekroczyć 50%  wartości ilości zamówienia podstawowego. 

7. Strony ustalają, że niezrealizowanie w całości przedmiotu zamówienia nie będzie podstawą dochodzenia przez 

Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości Umowy. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje zapłata, która będzie każdorazowo ustalana według cen 

jednostkowych zaoferowanych w ofercie cenowej Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Strony ustalają, że zgodnie z przedłożonym formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, łączna 

wartość wykonania przedmiot zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym wynosi 

kwota netto: ……………zł (słownie netto: …………………………….); 

kwota brutto: …………. zł (słownie brutto: ………………………….). 

3. W związku z §2 ust. 6 maksymalna wartość zapłaty Wykonawcy z tytułu realizacji całej umowy nie może przekroczyć: 

kwoty netto: ……………zł (słownie netto: …………………………….); 

kwoty brutto: …………. zł (słownie brutto: ………………………….). 

4. W związku z §2 ust. 6 minimalna wartość Wykonawcy z tytułu realizacji całej umowy nie może być niższa niż: 
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kwoty netto: ……………zł (słownie netto: …………………………….); 

kwoty brutto: …………. zł (słownie brutto: ………………………….). 

5. Wykonawca zapewnia stałość cen przedmiotu zamówienia przez okres obowiązywania umowy. 

6. Strony postanawiają, że do rozliczeń będzie stosowany mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U.2021.685 t.j. z dnia 2021.04.14 r.  

7. Uprawnionym Członkiem Konsorcjum do wystawienia faktury w imieniu Konsorcjum jest 

……………………………………………………… (dotyczy oferty złożonej przez konsorcjum).  

8. Fakturowanie pomiędzy Stronami będzie dokonywane w formie papierowej / Fakturowanie pomiędzy Stronami w 

formie elektronicznej możliwe jest tylko z zachowaniem następujących warunków: Wykonawca doręczy 

Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym - Dz.U.2020.1666 t.j. z dnia 2020.09.29 r. (niepotrzebne skreślić) 

9. Wykonawca będzie / nie będzie (niepotrzebne skreślić) wysyłał ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz inne 

ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne związane z realizacją zamówień publicznych do zamawiającego za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy (zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym). 

10. Zapłata następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT.  

11. Numer rachunku bankowego ………………………………………………………………………… (znajduje się w 

wykazie podmiotów o których mowa w art. 96 b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) 

12. Termin płatności strony ustalają na 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

13. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

14. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy do obliczenia należności zostanie 

przyjęty podatek VAT wynikający ze stawki obowiązującej na dzień wystawiania faktury, zmiana ta nie wymaga 

zawarcia aneksu do umowy.  

15. Za datę dostawy towaru uznaje się datę dostawy do magazynu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie 

Wielkopolskim Sp. z o. o. 

16. Wykonawca gwarantuje załatwienie roszczeń reklamacyjnych w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.  

 

§ 4 

Okres obowiązywania  

1. Umowa zawarta została na czas określony i obowiązuje od dnia …………….. do …………… r. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia 

przez Wykonawcę warunków umowy, w szczególności powtarzających się przypadków nienależytego wykonania 

dostaw.  

3. Za rażące naruszenie warunków umowy przez Wykonawcę Strony uznają w szczególności naliczenie dla Wykonawcy 

kar umownych w trzech kolejnych dostawach.  

 

§5 

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

1. W przypadku nieterminowych dostaw jak również niepełnych dostaw asortymentowych przedmiotu zamówienia 

zakłócających pracę Zamawiającego lub ich złej jakości narażających Zamawiającego na straty umowa może być 

przez Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o. o.  rozwiązana w trybie natychmiastowym. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości zamówienia brutto wskazanego w § 

3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki w dostawie jak również za dostawę w niepełnym asortymencie przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% wartości zamówienia brutto wskazanego w § 3 

ust. 2 za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę wynagrodzenia. 

5. Łączna  wysokość kar  umownych, których mogą dochodzić Strony, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto 

umowy określonego w § 3 ust. 2 umowy. 

6. Ciężar wykazania przesłanek umożliwiających odstąpienie od nałożenia kary umownej, ciąży na tej Stronie, na którą 

może być, zgodnie z postanowieniami umowy, nałożona kara umowna. 

 

  



Nr postępowania: 899/2022/001 
Nazwa postępowania: Dostawa materiałów elektrycznych w 2022 roku  str. 3/3 

§ 6 

Ochrona danych osobowych 

Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu wykonania niniejszego zamówienia. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

4. Zmiana warunków niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej za zgodą obu Stron pod rygorem nieważności. 

5. Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 - złożony w postępowaniu formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 

3 do zapytania ofertowego. 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
 

 

 


