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Załącznik nr 1 do Zaproszenia 
 

UMOWA NR ____/2021 (Projekt) 
KUPNA – SPRZEDAŻY 

 
Zawarta w dniu __.__.2021 roku w Grudziądzu w sprawie kupna – sprzedaży asortymentu 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 PRZEDMIOT UMOWY 
Przedmiotem umowy jest dostawa niżej wyspecyfikowanych olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych wg załącznika nr 2 do 
Zaproszenia. 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilościowej przedmiotu umowy w wysokości +20% dla każdego przedmiotu 

umowy z osobna. Wykonawca nie może rościć do Zamawiającego pretensji z tytułu zmniejszenia ogólnej wartości 
zamówienia. 

2. Strony ustalają, że Zamawiający będzie kupował od Wykonawcy poszczególne składniki przedmiotu zamówienia 
w zamówieniach cząstkowych w ilościach ustalonych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówień cząstkowych w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia przez 
Zamawiającego zamówienia. Zamówienia Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy faksem lub mailem. Zamawiający 
dopuszcza też możliwość składania zamówień przez portal internetowy Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w opakowaniach zwrotnych i do odbioru pustych opakowań po 
dostarczonych produktach na własny koszt. 

5. Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest magazyn Zamawiającego, znajdujący się w Grudziądzu przy ulicy Składowej 21. 
6. Dostawy cząstkowe, o których mowa w pkt 4 realizowane będą od poniedziałku do piątku, chyba że Zamawiający wyraźnie 

wskaże w zamówieniu, inny dzień tygodnia, w którym ma być dokonana dostawa. 
7. Każde dostarczone opakowanie przedmiotu zamówienia winno posiadać czytelne oznaczenie, określające co najmniej 

pojemność opakowania, nazwę dostarczonego asortymentu, stanowiącego przedmiot zamówienia, jego klasę jakości lub 
lepkości, nazwę producenta oraz datę produkcji. Data produkcji dostarczonego produktu nie może przekroczyć 6 miesięcy, 
licząc wstecz od dnia dostawy. 
 

§ 2 TERMIN REALIZACJI UMOWY 
Termin wykonania umowy – sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 

§ 3 WARTOŚĆ UMOWY I SPOSÓB PŁATNOŚCI 
1. Łączna wartość zamówienia brutto, zgodnie z ofertą złożoną w dniu ______ roku wynosi _____ zł (słownie: _____________). 
2. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen w okresie trwania umowy. 
3. Strony ustalają, że w przypadku zmiany istotnych elementów składowych ceny przedmiotów umowy, niezależnych od stron, 

a ustalanych ustawowo lub w drodze rozporządzeń Ministra Finansów, strony mogą w drodze negocjacji dokonać zmian cen 
określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Zmiana cen wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

4. W przypadku braku akceptacji nowych cen ze strony Zamawiającego umowa ulega rozwiązaniu. 
5. Zapłata za każdą dostawę zamówień cząstkowych Zamawiający zapłaci Wykonawcy w ciągu 30 dni, licząc od daty wystawienia 

faktury, który nie może być wcześniejszy niż dzień wysyłki zamówienia cząstkowego. Płatności realizowane będą przelewem 
na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT z zastrzeżeniem zawartym w pkt 6 
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6. W przypadku braku dostarczenia świadectwa jakości w terminie, o którym mowa w § 6 pkt 2 termin płatności wymieniony 
w § 3 ulega zawieszeniu do czasu dostarczenia świadectwa jakości i rozpoczyna bieg w dniu następnym po dostarczeniu 
świadectwa jakości. 
 

§ 4 KARY UMOWNE 
1. Z tytułu zwłoki w zapłacie Wykonawca może naliczy Zamawiającemu odsetki ustawowe. 
2. Z tytułu niedotrzymania terminu dostawy określonego w § 1 pkt 3 i 4 Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną 

w wysokości równej 10% wartości całości złożonego zamówienia cząstkowego za każdy dzień zwłoki w dostawie lub 
Wykonawca pokryje różnicę ceny zakupu przedmiotu umowy przez Zamawiającego u innego dostawcy. Wybór należy do 
Zamawiającego. 

3. Jeżeli rzeczywista szkoda wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wysokość naliczonej 
kary umownej, wówczas Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary (art. 484 
Kodeksu Cywilnego) 
 

§ 5 PRZENOSZENIE WIERZYTELNOŚCI 
1. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji umowy nie mogą bez pisemnej zgody 

Zamawiającego być przeniesione przez Wierzyciela na osoby trzeciej, (art. 502-509 §1 Kodeksu Cywilnego). 
2. Wszelkie zastrzeżenia zawarte w niniejszej umowie i stanowiące jej integralną część, nie mogą być interpretowane jako 

odstępstwo od wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1. 
 

§ 6 SZCZEGÓŁOWE ZASADY REALIZACJI UMOWY 
1. Dowodem dostawy będzie dokument WZ wystawiony przez Wykonawcę lub faktura VAT. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do załączenia do każdej dostawy produktów wymienionych w § 1 stosownego świadectwa 

jakości. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania analizy dostarczonego produktu wymienionego w § 1 w laboratorium 

posiadającym uprawnienia do dokonywania takich analiz. 
4. W przypadku stwierdzenia znacznych odchyleń od parametrów wymienionych w świadectwie jakości, a badaną próbką, 

Zamawiający obciąży kosztami analizy Wykonawcę i jednocześnie naliczy Wykonawcy karę w wysokości równej 5% wartości 
umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się również do: 
5.1.  przekazywania Zamawiającemu pełnego zestawu informacji odnośnie nowych rozwiązań technologicznych oraz 

asortymentowych w zakresie produktów będących przedmiotem niniejszej umowy. 
5.2.  dostarczania na własny koszt Zamawiającemu wprowadzanych na rynek nowych asortymentów produktów w celu 

przeprowadzenia prób, co do ich przydatności dla potrzeb Zamawiającego. 
5.3.  przeprowadzania na własny koszt kontrolnych badań laboratoryjnych zużytego oleju lub smaru na wniosek 

Zamawiającego, nie rzadziej niż raz na kwartał w trakcie obowiązywania umowy. 
5.4.  opracowywania wyników przeprowadzonych badań i przekazywania ich Zamawiającemu. 
5.5.  przeprowadzania na wniosek Zamawiającego nieodpłatnych szkoleń pracowników Zamawiającego w zakresie doboru 

i eksploatacji produktów olejno – smarnych: minimum 1 szkolenie w każdym roku obowiązywania umowy 
 

§ 7 REKLAMACJE 
Reklamacje ilościowe i jakościowe Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy telefonicznie i potwierdzał faksem lub mailem. 
Wykonawca zobowiązany jest do jej załatwienia w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. 
 

§ 8 KLAUZULA POUFNOŚCI 
1. Wykonawca jest zobowiązany do nie ujawniania „Informacji”, o których mowa w ust 2. 
2. Pod pojęciem „Informacji” rozumie się wszystkie informacje zawierające bądź składające się z wiedzy o charakterze 

organizacyjnym, operacyjnym, administracyjnym, ekonomicznym, marketingowym, handlowym lub finansowym dotyczące 
działalności gospodarczej prowadzonej przez Strony. 

3. Klauzula nie dotyczy informacji, które w chwili podpisania tej umowy były publicznie dostępne. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania Informacji w poufności przez przedstawicieli Wykonawcy, jego pracowników 

i ewentualnych podwykonawców a także do traktowania ich w każdym wypadku, jako będących przedmiotem obowiązku 
zachowania tajemnicy. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do nie używania Informacji w sposób, który byłby 
szkodliwy dla Zamawiającego.  

5. Przekazanie informacji osobom trzecim jest możliwe wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego otrzymania pisemnej (pod 
rygorem nieważności) zgody Zamawiającego. 
 

§ 7 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 
Każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 
1. W trakcie realizacji zamówienia zostanie ujawniony błąd Zamawiającego (np. w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia, niemożliwy do zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej 
oferty). 
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2. Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo 
groziłoby jednej ze stron rażącą stratą (art. 3571 KC). 

3. Nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego 
(np. ustawy, rozporządzenia, w tym zmiana stawki VAT). 

4. Wystąpi korzystna dla Zamawiającego – zmiana parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia, o ile nowe parametry: 
4.1. będą lepsze jakościowo i ilościowo od przedstawionych w ofercie, 
4.2. nie spowodują wzrostu wartości brutto przedmiotu zamówienia 

5. Wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia 
podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie 
spółek). 

6. Wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany 
zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. 

7. Wystąpi konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
a w szczególności: dotyczących finansowania. 

8. W wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.  Należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze 
wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadków objęcia Wykonawcy, 
który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem VAT, obowiązkiem podatkowym w zakresie tego podatku. 

9. W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, które 
uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań – strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu 
realizacji przedmiotu umowy. 

10. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi 
okolicznościami: 
10.1. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w SIWZ lub ofercie spowodowania zaprzestaniem 

produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 
10.2. pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 

realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 
11. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 9 ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. 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. 

2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 
3.1. trzykrotnego wystąpienia okoliczności uzasadniających zapłacenie przez Wykonawcę kary umownej, 
3.2. niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, 
3.3. postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, upadłości, zajęcia w toku postępowania egzekucyjnego należności 

wynikających z umowy. 
 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zamawiający i Wykonawca będą czynić wszystko, aby rozstrzygnąć ewentualne spory w sposób polubowny w drodze 

negocjacji. W przypadku braku polubownego załatwienia w ciągu 14 dni od daty przystąpienia do rozmów, spory wynikające 
z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy - właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), 

3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy na osoby trzecie. 

4. Wszelkie zastrzeżenia zawarte w niniejszej umowie i stanowiące jej integralną część, nie mogą być interpretowane jako 
odstępstwo od wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3 

5. Strony zgodnie postanawiają, co następuje: 
5.1. wszelka korespondencja między stronami umowy będzie kierowana na następujące adresy:  

5.1.1. do Wykonawcy: ____________________________________________________________________________ 
5.1.2. do Zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Dworcowa 47, email: 

sekretariat@mzk.grudziadz.pl  
5.2. korespondencja wysłana listem poleconym na podane wyżej adresy uważana jest za doręczoną, 
5.3. o każdej zmianie adresu strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą stronę listem poleconym, 
5.4. niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 5.3 skutkuje uznaniem korespondencji wysłanej na poprzednio wskazany 

adres za doręczoną. 
6. Integralną część umowy stanowi: zaproszenie wraz z załącznikami. 
7. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania. 
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
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