
  

Załącznik nr 3  
do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia pn: „„ Dostawa płynu - wodnego roztworu  
mocznika stosowanego do redukcji tlenków azotu w spalinach  

samochodów z silnikami Diesla, wyposażonych w katalizatory z  
systemem SCR wraz z pojemnikiem do przechowywania i dystrybucji” 

 

1 

 

Umowa nr _____________ 

 

zawarta w Tychach w dniu ___________ roku pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. 

z siedzibą w Tychach przy ul. Towarowej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod 

numerem KRS 0000076836, kapitał zakładowy w wysokości 35.608.000,00 zł, NIP 646-000-90-23,  

reprezentowaną przez: 

Miłosz Steca – Prezesa Zarządu  

Łukasza Torbusa – Wiceprezesa Zarządu 

zwaną dalej "Zamawiającym", 

a 

______________________________________ 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego przeprowadzonego na 

podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej  

Sp. z o.o. w Tychach, za pośrednictwem Platformy zakupowej w trybie zapytania ofertowego pn.:  

„Dostawa płynu - wodnego roztworu mocznika stosowanego do redukcji tlenków azotu w spalinach  

samochodów z silnikami Diesla, wyposażonych w katalizatory z systemem SCR wraz z pojemnikiem do 

przechowywania i dystrybucji”, nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 133 

ust. 1 tejże ustawy, została zawarta umowa o następującej treści:   

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa płynu-wodnego roztworu mocznika stosowanego do 

redukcji tlenków azotu w spalinach samochodów z silnikami Diesla, wyposażonych w katalizatory  

z systemem SCR, zwanego dalej „Przedmiotem dostawy”. 

2. Szacunkowa ilość zamówienia Przedmiotu dostawy w okresie obowiązywania niniejszej umowy 

wynosi 20.000 l. 

3. Szacunkowa ilość zamówienia określona w ust. 2 może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu i nie 

stanowi zobowiązania Zamawiającego  do jej zakupu w okresie obowiązywania umowy. 

4. Przedmiot dostawy powinien spełniać warunki zawarte w normie ISO 22241-1/-2/-3/-4. 

5. Przedmiot dostawy dostarczany będzie do siedziby Zamawiającego (w Tychach, przy ul. Towarowej 

1) na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 2 

Zbiornik do przechowywania i dystrybucji Przedmiotu dostawy 

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu do 

korzystania, bez dodatkowej opłaty, zbiornik do przechowywania i dystrybucji Przedmiotu dostawy,  

o pojemności od 2000 l – 5000 l, zwany dalej „Zbiornikiem”.  
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2. Zbiornik powinien spełniać wszelkie wymagania w zakresie ochrony środowiska, posiadać 

niezbędne certyfikaty i dopuszczenia metrologiczne (MID) oraz musi być oznakowany znakiem CE. 

3. Zbiornik powinien być przystosowany do użytkowania w różnych warunkach atmosferycznych  

i temperaturach otoczenia we wszystkie pory roku. Zbiornik powinien być dwu płaszczowy,  

z automatycznym nalewaniem, pompą  i licznikiem. Stan płynu w Zbiorniku oraz dostawa winna być 

monitorowana zdalnie na danych przekazywanych przez zamontowaną  w systemie telemetrię. 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania informacji z odczytem 

stanu ilościowego płynu w zbiorniku. 

5. Zbiornik przez cały okres obowiązywania umowy pozostaje własnością Wykonawcy. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do używania Zbiornika zgodnie z jego przeznaczeniem. 

7. Transport Zbiornika do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Zbiornik po uprzednim wykonaniu stosownej próby  

i stwierdzeniu, że nadaje się on do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu Zbiornika Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zakończenia 

obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt i ryzyko, do 

demontażu i odbioru Zbiornika z siedziby Zamawiającego. 

10. Przekazanie oraz zwrot Zbiornika nastąpi za pisemnym protokołem zdawczo odbiorczym, 

podpisywanym przez przedstawicieli obu stron.  

11. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować nieprzerwane prawidłowe funkcjonowanie Zbiornika 

przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. 

12. W przypadku awarii Zbiornika Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia awarii lub zapewnienia 

alternatywnego sposób dystrybucji Przedmiotu Dostawy w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia awarii 

przez Zamawiającego.  

13. Zamawiający informować będzie Wykonawcę o awariach Zbiornika drogą elektroniczną na adres 

_______________ lub telefonicznie pod numerem telefonu _________________ 

14. Wszelkie koszty związane z usuwaniem awarii oraz bieżącym serwisowaniem Zbiornika, a także 

zapewnieniem niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zbiornika materiałów eksploatacyjnych 

ponosi Wykonawca. 

15. Wykonywanie przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 14, nie może zakłócać 

działalności Zamawiającego. 

16. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia Zbiornika wyrządzone z winy 

Zamawiającego, obejmujące w szczególności jego mechaniczne zniszczenia, wynikające  

z niewłaściwego użycia lub wykorzystania albo niezabezpieczenia przed niepowołanym dostępem 

osób trzecich. 

§ 3 

Warunki dostawy 

1. Przedmiot dostawy dostarczany będzie do siedziby Zamawiającego w dni robocze (od poniedziałku 

do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 6.00 do 18.00.  

2. Dostawa Przedmiotu dostawy powinna odbywać się autocysterną przystosowaną do dystrybucji 

płynu wyposażoną w legalizowany licznik pomiaru ilości litrów dostarczanego Przedmiotu dostawy. 

3. Przyjęcia Przedmiotu dostawy będą dokonywane w oparciu o wskazania systemu kontrolno-

pomiarowego znajdującego się w autocysternie przez przedstawiciela Zamawiającego oraz 
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przedstawiciela Wykonawcy. Z procedury przyjęcia każdorazowo będzie sporządzony wydruk  

z licznika autocysterny oraz dowód dostawy, podpisywany przez przedstawicieli obu stron. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia, przed rozładunkiem Przedmiotu Dostawy, 

kontroli wstępnej obejmującej: 

a) sprawdzenie stanu plomb lub innych zabezpieczeń umieszczonych przez producenta, 

b) sprawdzenie czy autocysterna odpowiada ogólnym przepisom BHP i ppoż, 

c) pobranie próbki Przedmiotu dostawy z zaworu spustowego lub z urządzenia do dystrybucji płynu, 

w celu dokonania oceny organoleptycznej czy produkt jest klarowny, bez osadów, zawiesin  

i innych zanieczyszczeń. 

5. W przypadku stwierdzania uchybień w ramach kontroli, o której mowa w ust. 4, Zamawiający 

odmówi odbioru Przedmiotu dostawy, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia 

Przedmiotu dostawy spełniającego co do jakości oraz sposobu dostawy wymagania określone  

w niniejszej umowie.  

6. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kartę charakterystyki Przedmiotu 

dostawy, potwierdzoną pisemnym oświadczeniem, że dostarczona karta charakterystyki jest kartą 

najbardziej aktualną. W przypadku aktualizacji przez producenta nowego wydania karty 

charakterystyki, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu nowego wydania  

w terminie 7 dni od dnia aktualizacji karty charakterystyki. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wraz z każdą dostawą świadectwa 

jakości Przedmiotu dostawy (orzeczenie laboratoryjne) zawierające co najmniej: 

a) nazwę produktu i nr normy, której produkt odpowiada, 

b) nazwę wystawiającego atest, 

c) datę produkcji, 

d) parametry fizyko-chemiczne. 

8. Wykonawca na podstawie danych uzyskiwanych przez niego zdalnie ze Zbiornika zobowiązany jest 

do zapewnienia utrzymania poziomu Przedmiotu Dostawy w zbiorniku w wysokości co najmniej  

800 l.  

9. W przypadku spadku poziomu Przedmiotu Dostawy poniżej wielkości, o której mowa w ust. 8, 

Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia Przedmiotu Dostawy w terminie 24 godzin. 

§ 4 

Wady Przedmiotu dostawy 

1. W przypadku wykrycia lub ujawnienia się wad w dostarczonym Przedmiocie Dostawy Wykonawca 

zobowiązany jest na własny koszt do wymiany Przedmiotu dostawy na wolny od wad w terminie do 

2 dni od dnia złożenia powiadomienia Wykonawcę o wadach. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku  

z dostarczeniem wadliwego Przedmiotu dostawy, w tym także szkody w pojazdach powstałe na 

skutek stosowania wadliwego Przedmiotu dostawy.  

§ 5 

Warunki płatności 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy ceny za Przedmiot dostawy w wysokości 

_________ zł netto tj. ________zł brutto za jeden litr, powiększonej o należny podatek VAT.  
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2. Podstawą do wystawienia faktury za dostawę danej partii Przedmiotu dostawy będzie dowód 

dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 3. 

3. Zamawiający dokona zapłaty ceny za przedmiot dostawy na rachunek bankowy wskazany  

w fakturze, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. 

4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

5. Łączna wartość dostaw na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty netto 

w wysokości ____________ zł tj. ______zł brutto (słownie: __________________). W przypadku 

zrealizowania dostaw na kwotę, o której mowa w zdaniu poprzednim, umowa ulega rozwiązaniu. 

§ 6 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych: 

a) w przypadku nieuzupełnienia wymaganego w § 3 ust. 8 poziomu Przedmiotu Dostawy  

w Zbiorniku, w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 9, w wysokości 100,00 zł za każde rozpoczęte 

24 godziny opóźnienia, 

b) w przypadku nieusunięcia awarii Zbiornika i niezapewnienia alternatywnego sposób dystrybucji 

Przedmiotu Dostawy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 12, w wysokości 200,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Ilekroć umowa stanowi o zapłacie Zamawiającemu kary umownej, to kwota ta jest zastrzeżona przez 

Strony także na wypadek nienależytego wykonania zobowiązania, niezależnie od powstania szkody. 

3. W przypadku, gdy wartość wyrządzonej Zamawiającemu szkody przekroczy wysokość kar 

umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

       § 7 

Okres obowiązywania umowy 

1. Umowę zawiera się na czas oznaczony 12 miesięcy od dnia jej zawarcia. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsza umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 5 ust.5. 

§ 8 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy są: 

a) ze strony Zamawiającego – ______________________ 

b) ze strony Wykonawcy -  ______________ 

§ 9 

Postanowienia dotyczące danych osobowych 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego dane osobowe przetwarzane będą 

w celach niezbędnych do wykonania niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

2. Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 43-

100 Tychy; email:sekretariat@pkmtychy.pl; tel.: 32 217 01 07. 

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres korespondencyjny - Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy; e-mail: iod@pkmtychy.pl; tel.: 32 

217 10 41 wew. 160. 
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4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że odbiorcami jego danych osobowych mogą być 

pracownicy Zamawiającego, a także instytucje oraz organy publiczne w zakresie prowadzonych 

przez nie ustawowych czynności.  

5. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jej 

zakończeniu przez okres uzasadniony ze względu na okresy przedawniania roszczeń z umowy oraz 

terminy przechowywania dokumentacji wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Po tym 

okresie dane osobowy Wykonawcy będą usuwane.  

6. W celu oraz na zasadach określonych w ust. 1 – 5 przetwarzane będą także dane osób, z pomocą 

których Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy oraz dane osób podpisujących umowę  

w imieniu Wykonawcy. W każdym przypadku, w którym Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 

dane osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zobowiązany jest on do uzyskania zgody 

tych osób na przetwarzanie ich danych przez Zamawiającego, za co ponosi odpowiedzialność.  

7. Wykonawca został poinformowany, iż każda osoba, której dane są przetwarzane przez 

Zamawiającego, ma prawo do: 

a. żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

c. przenoszenia danych; 

d. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania osobom, których dane osobowe przekazuje 

Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej umowy o przysługujących im uprawnieniach,  

o których mowa w ust. 7 za co ponosi odpowiedzialność.  

9. W zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdują przepisy Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 95/56/WE. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiany lub rozwiązanie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.). 

3. Strony ustalają, że ich adresy podane na wstępie umowy są także adresami  

do doręczeń. Każda strona zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadamiania drugiej strony 

o zmianie adresu do doręczeń lub innych jej danych adresowych pod rygorem uznania doręczenia 

na ostatni znany adres za skuteczne. 

4. Przeniesienie praw przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej 

umowy, w tym wierzytelności, wymaga dla swej ważności uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 
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5. Strony ustalają, że właściwym dla rozpoznania wszelkich sporów wynikłych z niniejszej umowy 

będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

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

 

Zamawiający Wykonawca 

 

 
 


