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Załącznik nr 4 Wzór umowy 

 

Postanowienia umowy zostaną wprowadzone adekwatnie do poszczególnych części przedmiotu 

zamówienia 

 

 

UMOWA NR ………………….. 

 

Zawarta w dniu ……………….. w Czechowicach-Dziedzicach pomiędzy:  

Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. z siedzibą: 

ul. Drzymały 16, 43-502 Czechowice-Dziedzice, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000499121, posiadającą 

numer NIP 6521723715,  REGON 243448608, BDO: 000056582 wysokość kapitału zakładowego: 

9.842.000,00 złotych, reprezentowaną przez: 

dr Rafał Kupczak – Prezes Zarządu 

Zwana w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”  

a  

……………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

§ 1 

Przedmiot umowy, realizacja zamówień 

1. Przedmiotem umowy jest: 

Część 1: dostawa nowych części do autobusów marki Solaris Urbino posiadających dopuszczenie 

producenta pojazdu lub zgodnie z listą producentów przedstawionych w Załączniku nr 1 do Umowy, 

spełniających parametry jakościowe i cenowe zgodnie z przedstawioną ofertą (oferta stanowi 

załącznik nr 3 do Umowy) wraz z załącznikiem nr 1 do Umowy; 

Część 2: dostawa nowych filtrów do autobusów, posiadających dopuszczenie producenta pojazdu, 

lub zgodne z listą  producentów przedstawionych w Załączniku nr 2 do umowy, spełniających 

parametry jakościowe i cenowe zgodnie z przedstawioną ofertą wraz z załącznikiem nr 2 do Umowy; 

- w ilościach wynikających z potrzeb Zamawiającego.  

2. Zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami do oferty stanowią integralną część 

niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwej jakości produktu zgodnie z obowiązującymi 

normami i warunkami. 

4. Przedmiot zamówienia został określony szacunkowo i ilości w poszczególnych pozycjach mogą ulec 

zmianie (również zmniejszeniu) w trakcie realizacji umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

Niezrealizowanie szacunkowej ilości zakupu przez Zamawiającego w okresie obowiązywania 

umowy nie powoduje powstania jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy w stosunku do 

Zamawiającego dotyczącego zlecenia wykonania pozostałej części ilości towarów w tym nie stanowi 

podstawy do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę. Ściśle obowiązujący 

natomiast jest termin obowiązywania umowy. Rzeczywista ilość i rodzaj zamawianych części 

wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że różnica nie będzie większa 

niż 30% wartości określonej w Formularzu ofertowym Wykonawcy. 

5. Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

6. Zamówienia składane będą na bieżąco. Złożone zamówienia zrealizowane będą najpóźniej 

w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Przez zrealizowanie zamówienia rozumie 

się dostarczenie zamówionej części lub filtra do miejsca wykonania zamówienia. Zamówienie może 

być złożone w formie telefonicznej, e-mail, lub za pośrednictwem sklepu internetowego.   

7. Zamawiający wymaga utworzenia magazynu zewnętrznego Wykonawcy o wartości nie mniejszej niż 

33 000,00 zł na terenie siedziby Zamawiającego,  w tym: 

 a) dla Części nr 1  - dostawa nowych części - o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł; 

      b) dla Części nr 2 – dostawa filtrów o wartości nie mniejszej niż 3 000,00 zł. 

Wykonawca obowiązany jest uzupełniać na bieżąco stany części do autobusów oraz filtrów 

w magazynie zewnętrznym Wykonawcy, w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia 
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przez Zamawiającego, w oparciu o składane przez Zamawiającego zamówienia tak, aby przez czas 

trwania umowy części te i filtry były dostępne w asortymencie i w ilości określonej na bieżąco przez 

Zamawiającego.  

8. Miejscem wykonania umowy jest zajezdnia autobusowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej  

w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Drzymały 16. 

§ 2 

Odstąpienie od umowy 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie przez cały okres trwania umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie: 

a) wystąpienia okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. 

Odstąpienie od umowy w wyżej wymienionym przypadku powinno nastąpić w terminie miesiąca 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

b) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje 

swoje zobowiązania umowne, a w szczególności nie dotrzymuje standardów jakościowych usług 

lub nie przestrzega obowiązujących przepisów.  

c) Majątek Wykonawcy został zajęty w drodze postępowania egzekucyjnego lub Wykonawca zrzekł 

się majątku na rzecz wierzycieli.  

d) zwłoki Wykonawca w zrealizowaniu zamówienia co najmniej 10 dni. 

e) Wykonawca nie usunął wady ujawnionej w okresie gwarancji w okresie maksymalnie 7 dni licząc 

od dnia zgłoszenia wady. 

f) Nastąpiły inne przesłanki odstąpienia od umowy wynikające odpowiednio z postanowień 

dokumentów umownych lub przepisów ogólnych.  

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej w ciągu 60 dni 

od dnia zaistnienia przesłanki określonej w ust.2 pod rygorem nieważności. 

§ 3 

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca udziela 12 miesięcznego terminu gwarancji na dostarczone części oraz filtry. 

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w dostarczonych częściach lub 

filtrach. 

3. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 2 dni, licząc 

od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny. 

4. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy poprzez wysłanie 

wiadomości email, faks  na adres …………………………. 

5. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

6. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady. 

7. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie będzie interpretowane, jako ograniczenie lub    

wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi. 

§4 

Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych przez zapłatę kar umownych oraz obniżenie wynagrodzenia w następujących 

przypadkach i wysokościach:  

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy 

Zamawiającego w wysokości 5% całkowitej za przedmiot zamówienia (brutto). 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w następujących 

wysokościach: 

a) za zwłokę w dostawie zamówionych części lub filtrów o wartości równej lub wyższej niż 

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł i 00/100): 5 % ogólnej wartości złożonego zamówienia - 

za każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w dostawie zamówionych części lub filtrów o wartości niższej niż 1.000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc zł i 00/100): kwotę 50,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt zł i 00/100) - 

za każdy dzień zwłoki: 

c) za zwłokę w uzupełnieniu magazynu zewnętrznego Wykonawcy: 5 % ogólnej wartości 

złożonego zamówienia - za każdy dzień zwłoki; 



 3 

d) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji: 250 zł netto za każdy dzień 

zwłoki; 

e) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy: 35.000,00 zł). 

2. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych. 

3. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

4. Zamawiający informuje, iż łączna maksymalna wartość kar umownych nie przekroczy 15% wartości 

umowy brutto. 

§ 5 

Wynagrodzenie, zasady płatności 

1. Zapłata za dostarczone części lub filtry następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionych 

przez Wykonawcę faktur VAT za każdą dostawę w terminie 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT w formie przelewu na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. 

Ceny zostały oznaczone w Załącznikach nr 1 i nr 2 do Umowy. 

2. Ceny netto oznaczone w Załącznikach nr 1 i nr 2 są cenami ryczałtowymi i w okresie obowiązywania 

umowy nie ulegną zmianie.  

3. Ceny dostawy o których mowa w ust. 1 powyżej zawierają w sobie także koszty należytego 

opakowania i zabezpieczenia przedmiotu umowy oraz odpowiedniego transportu do miejsca 

wykonania umowy, oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją umowy. 

4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę części oznaczonych w Załącznikach nr 1 i nr 2 

w cenach wyższych niż w nim oznaczone Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy zapłaty 

wyższej ceny. Zamawiający za dostarczone części zapłaci cenę oznaczoną w Załącznikach nr 1 i nr 

2, a Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego skorygowania faktury. 

5. W przypadku sprzeczności między treścią umowy, a załącznikami, obowiązują postanowienia 

korzystniejsze dla Zamawiającego. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawki podatku od towarów i usług zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Płatności wynikające z umowy będą regulowane za pośrednictwem metody podzielonej płatności. 

7. W przypadku sprzedaży towarów i usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy  

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na rzecz podatnika, gdzie kwota należności 

ogółem wynosi 15.000,00zl tj. należność ogółem stanowi kwotę, o której mowa wart. 19 pkt 2 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, na fakturze należy umieścić zapis: 

,,MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOSCI". 

8. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wskazanego do płatności rachunku bankowego i ze 

został do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

10. Zapłata zostanie dokonana na rachunek bankowy z faktury, zgłoszone w wykazie podmiotów 

o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  

od towarów i usług (dalej biała lista podatników) pod rygorem odmowy zapłaty. 

W przypadku: 

a) braku na białej liście podatników rachunku bankowego wskazanego do zapłaty, zapłata 

zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujący się na białej liście podatników, 

b) nie zarejestrowania żadnego rachunku bankowego na białej liście podatników, zaplata będzie 

wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie podmiotów, 

o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów  

i usług. 

11. Zapisy ust. od 6 do 10 mają zastosowanie do Wykonawcy będącego płatnikiem podatku od 

towarów i usług VAT. 

12. Zamawiający zgadza się na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. 
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§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Sądem właściwy do rozpatrywania ewentualnych sporów z tytułu niniejszej Umowy będzie sąd 

gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Załączniki do Umowy stanowią integralną jej część. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej strony. 

 

§ 7 

Oświadczenie Zamawiającego 

Zamawiający oświadcza, iż w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu (Dz.U. UE L 187 z 26.6.2014, s. 1 z późn. zm) posiada status dużego przedsiębiorstwa. 

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż przy ustalaniu liczby personelu i kwot finansowych w celu 

określenia statusu przedsiębiorstwa zostały uwzględnione rodzaje przedsiębiorstw o których mowa 

w Załączniku I, artykule 3 przywołanego wyżej Rozporządzenia Komisji (UE). W przypadku zmiany 

statusu przedsiębiorcy zobowiązujemy się do aktualizacji niniejszego oświadczenia niezwłocznie od 

zaistniałej zmiany. 

§ 8 

Klauzula informacyjna RODO 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Przedsiębiorstwie Komunikacji 

Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach sp. z o. o.:       

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 

w Czechowicach – Dziedzicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Michała Drzymała 16 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: rodo@pkm.czechowice-dziedzice.pl 

3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 

osobowych) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f, czyli w celu niezbędnym do wykonania umowy 

lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia, wypełnienia przez nas obowiązku prawnego oraz 

w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń. 

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.  

5. Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres obowiązywania umowy, rękojmi i gwarancji na 

wykonywaną usługę, przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikający z Ustawy Kodeks 

Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. oraz przez okres naszych zobowiązań podatkowych i 

rozliczeniowych zgodnie z Ustawą Ordynacja Podatkowa z 29 sierpnia 1997r. tj. łącznie przez 5 lat 

liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.  

6. Będziemy udostępniać Państwa dane osobowe uprawnionym na podstawie przepisów prawa 

podmiotom i organom publicznym np. Poczcie Polskiej, Urzędowi Skarbowemu a także powierzać 

podmiotom, z którymi Administrator podpisze stosowne umowy powierzenia.  

7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do usunięcia 

danych po upływie terminu przechowywania przez nas Państwa danych.  

W przypadku ewentualnego podania nam danych nadmiarowych, niewynikających z Umowy, mają 

Państwo również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na 

podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.  

8. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

9. Nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania. 
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10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 

Warszawa, ul. Stawki 2, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie tych danych odbywa się 

z naruszeniem przepisów prawa. 

 

 

Wykonawca                                                                   Zamawiający 

 

 


