
Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy 

 

UMOWA NR …….. 

Zawarta w dniu …………. r. 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 

Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa środków czystości dla Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach 

w asortymencie i cenach jednostkowych, określonych w formularzu ofertowym Wykonawcy, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. W okresie trwania umowy przedmiot zamówienia będzie sukcesywnie dostarczany przez 

Wykonawcę do siedziby Zamawiającego w ilości i rodzajach wskazanych każdorazowo przez 

Zamawiającego. 

2. Dostawa poszczególnych partii środków czystości będzie realizowana przez Wykonawcę w ciągu 5 

dni od dnia zgłoszenia potrzeb przez Zamawiającego. 

3. Strony ustalają, że sukcesywna dostawa środków czystości będzie realizowana według bieżących 

potrzeb Zamawiającego, w częściach, na podstawie pisemnych zamówień cząstkowych 

określających asortyment i wielkość, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do 

niniejszej Umowy. 

4. Zamówienie będzie realizowane przez Wykonawcę na jego koszt. 

5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru i bierze na siebie 

odpowiedzialność za braki i wady powstałe podczas transportu oraz ponosi z tego tytułu wszelkie 

skutki prawne. 

6. Za datę i miejsce dokonania dostawy uważa się dostarczenie artykułów w wyznaczonym terminie do 

siedziby Zamawiającego.  

7. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż materiały oferowane spełniają wymagania 

Zamawiającego. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne 

parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania 

stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 

Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie 

wymagania towarów zawarte ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 

producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie 

poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. 

8. Zamawiający zastrzega, że podane ilości w załączniku nr 2 Wykaz asortymentowo-ilościowy są 

szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

9. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięć ilościowo- asortymentowych w ramach zawartej 

umowy bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 

 



§ 3 

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy liczony od dnia podpisania. 

 

§ 4 

1. Należność za dostawę poszczególnych partii środków czystości uiszczana będzie na 

podstawie prawidłowo wystawionych i dostarczonych do siedziby Zamawiającego faktur VAT, 

w terminie 21 dni od daty ich otrzymania, na rachunek wskazany na fakturze VAT.  

2. W okresie obowiązywania umowy ceny jednostkowe poszczególnych środków określone w 

formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy i stanowiącym jej 

integralną część, nie mogą ulec podwyższeniu. 

3. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

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

5. 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".  

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

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

został do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności 

gospodarczej.  

8. 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.  

9. W przypadku braku na białej liście podatników rachunku bankowego wskazanego do zapłaty, zapłata 

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

10. W przypadku nie zarejestrowania żadnego rachunku bankowego na białej liście podatników, zapłata 

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 4 do 10 mają zastosowanie do Wykonawcy będącego płatnikiem podatku od towarów 

i usług VAT.  

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

 

§ 5 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w zamówieniu lub w którymkolwiek dostarczonym 

produkcie, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia stwierdzonej wady lub wymiany 

wadliwego produktu na nowy, w terminie 3 dni od daty zgłoszenia Wykonawcy. 

 

§6 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne: 

1) w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu umowy, o 

którym mowa w § 2 ust. 2, 

2) w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w usunięciu zgłoszonych przez 

Zamawiającego zastrzeżeń, kara jest naliczana w przypadku nie usunięcia wady w terminie 

o którym mowa w § 5.  

3) w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1 000,00 zł. 

2. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający może 

potrącić z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak pomniejszone 

wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  



3. Za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego Wykonawca naliczy karę umowną 

Zamawiającemu w wysokości 1 000,00 zł . 

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.  

§ 7 

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 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Każda ze Stron może rozwiązać umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia 

przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego. 

4. Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.  

6. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym 

dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


