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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 41.334.500,00 zł, NIP 646-000-90-23,  
reprezentowaną przez: 
Miłosza Steca – Prezesa Zarządu,  

Łukasza Torbusa – Wiceprezesa Zarządu, 

zwaną dalej "Zamawiającym", 
 
a 
 
____________________________, 
zwanym 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 
chemii przemysłowej”, nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 133 ust. 1 
tejże ustawy, została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa chemii technicznej, zwanej dalej „Przedmiotem dostawy”, której 

zestawienie asortymentowo-ilościowe zawarte jest w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
2. Podane ilości asortymentu określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy są szacunkowe i mogą 

ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w poszczególnych pozycjach, w całym okresie realizacji 
zamówienia w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 2 ust.5. Wykonawcy nie 
będzie przysługiwało w stosunku do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie w przypadku nie 
zrealizowania przez Zamawiającego zamówień w ilości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy.  

3. Przedmiot dostawy dostarczany będzie do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
4. Przedmiot dostawy dostarczany będzie do siedziby Zamawiającego w godzinach od 6.00 do 14.00 

(w dni robocze), w terminie 48 godzin od złożenia przez Zamawiającego zamówienia, w dniu 
roboczym w godzinach od 6:00 do 14:00 drogą elektroniczną na adres email______________.  
W przypadku, gdy zamówienie zostanie złożone po godz.14:00 w dniu roboczym, uznaje się, iż bieg 
terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu roboczym od godz.6:00. 

5. Przedmiot dostawy dostarczany będzie wyłącznie w firmowych, nieuszkodzonych opakowaniach 
producenta i powinien posiadać na opakowaniu oznakowanie w języku polskim (właściwości 
produktu, skład, instrukcja użytkowania) oraz termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 
złożenia zamówienia. 

6. Przedmiot dostawy w zakresie chemii przemysłowej powinien posiadać karty charakterystyki, które 
winny być dostarczone przez Wykonawcę wraz z ofertą. W przypadku wystąpienia aktualizacji kart 
charakterystyki Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zaktualizowanych kart. 

7. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot dostawy spełniać będzie przewidziane obowiązującymi 
przepisami prawa normy oraz posiadać będzie stosowne atesty. 

8. Każda dostawa potwierdzana będzie pisemnym dokumentem dostawy, podpisywanym co najmniej 
przez Zamawiającego. Strony zgodnie przyjmują, że osoba dostarczająca oraz odbierająca daną 
partię Przedmiotu dostawy posiada umocowanie do wskazanych czynności.  

9. W przypadku, gdy Przedmiot dostawy posiadać będzie wady, a w szczególności nie będzie spełniać 
wymagań określonych w ust. 5 – 7, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Przedmiotu 
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dostawy wolnego od wad, albo dostarczenia brakującej dokumentacji o której mowa w ust. 6, w 
terminie 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia wad przez Zamawiającego na adres email, o którym 
mowa w ust. 4. 

§ 2 
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy ceny za Przedmiot dostawy w wysokości 

wyliczonej na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
2. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1 nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania 

umowy.  
3. Cena płatna będzie na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę po każdej dostawie, na 

rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 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.  

§ 3 
1. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę Przedmiotu dostawy, zgodnie ze złożonym przez 

Zamawiającego zamówieniem w terminie określonym w § 1 ust. 4 Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto zamówionej partii Przedmiotu dostawy 
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków w terminie określonym w § 1 ust. 9, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto zamówionej partii 
Przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. W przypadku, gdy wartość wyrządzonej Zamawiającemu szkody przekroczy wysokość kar umownych 
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia  
w przypadku niedochowywania terminu dostawy wskazanego w §1 ust. 4 w  lub terminu realizacji 
reklamacji wskazanego w §1 ust.9. 

§ 4 
1. Wykonawca na okres obowiązywania Umowy udostępni Zamawiającemu szafę na chemikalia, celem 

przechowywania w niej przez Zamawiającego chemii technicznej. 
2. Wykonawca dostarczy i zamontuje szafę na chemikalia przed pierwszą dostawą chemii technicznej, 

w terminie i miejscu ustalonym z Zamawiającym, przy czym nie później niż w terminie 3 dni od dnia 
podpisania Umowy. 

3. Dostawa i montaż szafy na chemikalia zgodnie z ust. 2, nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
4. Wykonawca oświadcza, iż szafa na chemikalia spełniać będzie przewidziane obowiązującymi 

przepisami prawa normy oraz posiadać będzie stosowne atesty. 
5. Wykonawca jest obowiązany do utrzymania szafy na chemikalia w należytym stanie technicznym 

przez cały okres obowiązywania Umowy. 
6. W przypadku, gdy szafa na chemikalia posiadać będzie wady, a w szczególności nie będzie spełniać 

wymagań określonych w ust. 4 i 5, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad, jeżeli 
ich charakter na to pozwala, albo do dostarczenia szafy na chemikalia wolnej od wad, w terminie 3 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia wad przez Zamawiającego na adres email, o którym mowa w § 1 ust. 
4. 

7. Z tytułu udostępnienia szafy na chemikalia, zgodnie z ust. 1 Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do odebrania szafy na chemikalia na własny koszt, nie później niż  
w terminie 3 dni od daty ustania obowiązywania Umowy.  
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9. W razie uchybienia przez Wykonawcę terminom określonym w ust. 2, 6, 8 Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 % wartości brutto Umowy wskazanej w § 2 ust. 5   za 
każdy dzień opóźnienia.  

10. W przypadku, gdy wartość wyrządzonej Zamawiającemu szkody przekroczy wysokość kar umownych, 
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

§ 5 
Z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 zdanie drugie, umowę zawiera się na czas oznaczony 12 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy tj. od dnia  _______________ r. do dnia _____________ r. 

§ 6 
Postanowienia dotyczące danych osobowych 

1. Wykonawca/osoby podpisujące w imieniu Wykonawcy Umowę przyjmuje/przyjmują do wiadomości  

i akceptuje/akceptują, że jego/ich dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych  

do wykonania Umowy, na co Wykonawca/ osoby podpisujące w imieniu Wykonawcy Umowę 

wyraża/wyrażają 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. 

4. Wykonawca/osoby podpisujące w imieniu Wykonawcy Umowę przyjmuje/przyjmują do wiadomości  

i akceptuje/akceptują, że odbiorcami jego danych osobowych mogą być pracownicy Zamawiającego, 

a także instytucje oraz organy publiczne w zakresie określonym przepisami prawa.  

5. Dane osobowe Wykonawcy/osób podpisujących w imieniu Wykonawcy Umowę 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/osób podpisujących 

w imieniu Wykonawcy Umowę 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. 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). 
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8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania osobom, których dane osobowe przekazuje 

Zamawiającemu w związku z realizacją 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. 

 
§ 7 

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 2019 r. poz. 1145, 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. 

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 
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Załącznik nr 1  
do umowy nr ……………………  

z dnia…………… 
 
 

ZESTAWIENIE ASOTYMENTOWO-ILOŚCIOWE 

Lp. 
Opis przedmiotu 
zamówienia 

Nazwa handlowa 
produktu 

zaoferowanego 
(wypełnia tylko 

Wykonawca, który 
oferuje produkty 
równoważne w 

stosunku 
do opisanych w 

kol.2) 

Ilość j.m. 
Cena 

jednostko
wa netto 

stawka 
podatku 
Vat (%) 

Podatek 
VAT 

Cena 
jednost
kowa 
brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 klej do szyb Teroson 
PU 8597 op/570ml 
(kiełbasy) 

 250 szt  23%     

2 aplikatory służące do 
nakładania kleju  

 280 szt  23%     

3 podkład Primer  PU 
8519P Teroson 
op/25ml 

 120 szt  23%     

4 masa klejąco-
uszczelniajaca 
MS9220 Teroson 
op/310ml 

 15 szt  23%     

5 omniseal 1K-PU 
czarna masa Henkel 
op/310ml 

 20 szt  23%     

6 Silikon SI 5910 Loctite 
op/50ml 

 50 szt  23%     

7 Silikon czarny 5920 
Loctite op/80ml 

 15 szt  23%     

8 zestaw naprawczy 
Novol Plus 710 
op/250g 

 20 szt  23%     

9 płyn spawalniczy 
VR4600 Teroson 
op/400ml 

 20 szt  23%     

10 preparat 
antyodpryskowy 
Spaw-Mix op/400ml 

 5 szt  23%     

11 zmywacz do h-ca i 
sprzęgieł SJD Pro 
Tech op/600ml 

 400 szt  23%     

12 zmywacz do etykiet 
SJD Pro-Tech 
op/400ml 

 10 szt  23%     

13 Odrdzewiacz z MoS2 
SJD  op/400ml 

 20 szt  23%     

14 WD 40 op/200ml  160 szt  23%     

15 WD 40 op/400ml  50 szt  23%     

16 sprężone powietrze 
op/600ml 

 25 szt  23%     
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17 klej 454 Loctite 
cyjanoakrylowy w żelu 
op/10x3g 

 7 op  23%     

18 wazelina techniczna 
0,50kg/op 

 5 szt  23%     

19 masa klejąca 
Chemical Metal Loctite 
op/85g 

 5 szt   23%     

20 klej epoksydowy Distal 
Clasic op/61g 

 5 szt   23%     

21 klej do gwintów 248 
Loctite op/19g 

 5 szt   23%     

22 Srodek do 
zabezpieczenia 
gwintów 243 Loctite 
op/50ml 

 5 szt   23%     

23 smar miedziowy SJD 
Pro Tech op/400ml 

 65 szt   23%     

24 spray do styków 
elektrycznych SJD 
kontakt spray 
op/400ml 

 65 szt   23%         

25 płynny smar HCTO 
SJD op/ 600ml 

 32 szt   23%         

26 tester szczelności SJD 
op/400 ml 

 85 szt   23%         

27 smar ceramiczny SJD 
op/400ml 

 10 szt   23%         

28 klej epoksydowy 
Loctite 3430fast epoxy 
24ml/op 

 20 szt   23%         

29 silikon SI 5920 Loctite 
80ml/op 

 10 szt   23%         

30 czarny lakier akrylowy 
do felg, kołpaków i 
innych przedmiotów 
500ml/op 

 12 szt   23%         

31 środek uszczelniający 
MS935 Teroson 
310ml/op 

 65 szt   23%         

32 klej montażowy 
elastyczny MAMUT 
290ml/op 

 48 szt   23%         

33 preparat silikonowy 
smarujący 400ml/op 

 36 szt   23%         

34 klej Butacoll - puszka 
0,8kg 

 2 szt   23%         

35 klej Butacoll -  tuba 
0,83g 

 36 szt   23%         

36 RAZEM     

 

 

 

Zamawiający Wykonawca 

 
 


