
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA 

 
UMOWA NR ___/2022 (Projekt) 

Zawarta w dniu _________ roku w Grudziądzu w sprawie kupna – sprzedaży części zamiennych 
do autobusów 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 następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wraz  
z dostawą do siedziby Zamawiającego materiałów biurowych (towaru) według asortymentu 
określonego w zestawieniu – stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczany towar będzie fabrycznie nowy, nie noszący 
znamion użytkowania, wolny od wad oraz pełnowartościowy w pierwszym gatunku. 
Dostarczone materiały biurowe odpowiadać będą polskim i europejskim normom. 

3. Wykonawca, niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi, udziela 
niniejszym Kupującemu 12 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone towary. Bieg 
okresu gwarancyjnego rozpoczyna się z dniem następującym po dniu dostawy. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia  
go (telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej) jest zobowiązany do wymiany 
towaru na wolny od wad. Okres gwarancji zostaje automatycznie przedłużony o czas 
naprawy lub wymiany. Wymiana towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 2 
Termin i sposób realizacji dostaw 

1. Strony ustalają czas obowiązywania Umowy od dnia zawarcia do dnia 31.12.2022 r.  
2. Rozliczenie zrealizowanych zakupów będzie miało charakter ilościowy i wartościowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania towarów wymienionych w załączniku nr 1 do 

Umowy w dowolnej ilości i rodzaju. 
4. Zamawiający będzie zamawiał towar wg rzeczywistych bieżących potrzeb. 
5. Strony przy wykonywaniu Umowy zobowiązują się do korzystania z Platformy Zakupowej 

GPP (www.platformazakupowa.pl). Zamówienia składane będą elektronicznie za 
pośrednictwem Platformy Zakupowej GPP. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzać 
otrzymanie każdego zamówienia poprzez Platformę Zakupową. Termin realizacji każdego 
zamówienia wynosi 1 dzień roboczy licząc od dnia jego otrzymania.  

6. W przypadku ustalenia przy odbiorze, że dostawa jest niekompletna lub nie spełnia wymogów 
określonych w Umowie, Wykonawca, w terminie 5 dni roboczych, zobowiązany jest  
do wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy lub uzupełnienia braków na własny koszt. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą towaru do momentu 
odbioru przez Zamawiającego. 



 

8. W przypadku opóźnienia w wykonaniu zobowiązania określonego w ust. 6, Zamawiający 
uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 3 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wartość dostaw nie przekroczy kwoty brutto ______ (słownie: ___________) złotych.  
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy, w tym ceny jednostkowe towaru uwzględniają wszelkie 

koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w celu realizacji niniejszej Umowy, w tym również 
koszty transportu. 

3. Strony postanawiają, że rozliczenie odbywać się będzie na podstawie faktur wystawionych za 
zamówioną przez Zamawiającego, a zrealizowaną przez Wykonawcę ilość towaru. 

4. Dostarczenie każdej partii towaru wg zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 5, stanowi 
podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

5. Zapłata następować będzie przelewem w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy w niej wskazany. 

6. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. Faktura zostanie wystawiona na rzecz Zamawiającego w następujący sposób: 

Nabywca: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Dworcowa 47, 86-300 
Grudziądz, NIP: 876-21-47-088  
Płatnik/Odbiorca: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Dworcowa 47, 86-
300 Grudziądz, NIP: 876-21-47-088 

 

§ 4 
Przedstawiciele stron 

1. Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Zamawiającego będzie: Małgorzata 
Dombrowska, e-mail: m.dombrowska@mzk.grudziadz.pl.  

2. Koordynatorem Umowy ze strony Wykonawcy będzie: _________,  
- tel.: ______________; e-mail: _______________ 

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony 
bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. 

 

§ 5 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w dostawie towarów w terminie określonym w § 2 ust. 5 w wysokości 5 % 

wartości brutto zamówionego towaru za każdy dzień opóźnienia; 
2) za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z powodu 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy 20% wartości niniejszej Umowy brutto, 
określonej w § 3 ust. 1 Umowy; 

3) za opóźnienie w wykonaniu obowiązków wynikających z zapisów w § 2 ust. 6 w wysokości 
5 % wartości brutto dostawy towaru podlegającego wymianie lub uzupełnieniu za każdy 
dzień opóźnienia; 

4) za opóźnienie w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych, reklamacji lub wynikających  
z rękojmi w wysokości 5 % wartości dostawy brutto, którego dotyczy zgłoszenie 
reklamacyjne za każdy dzień opóźnienia. 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Kary określone w ust.1 podlegają kumulacji w przypadku łącznego wystąpienia zdarzeń. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych  

z wynagrodzeniem Wykonawcy. Potrącenie następuje poprzez złożenie pisemnego 
oświadczenia woli przez Zamawiającego przesłanego listem poleconym wysłanym na adres 
Wykonawcy podany w komparycji Umowy. 

5. Strony postanawiają, że wszelkie zawarte w Umowie postanowienia dotyczące kar umownych 
mają charakter autonomiczny w tym znaczeniu, że będą stanowić podstawę dochodzenia 
zapłaty kar umownych również po rozwiązaniu Umowy lub odstąpieniu od Umowy 
z jakiejkolwiek przyczyny. 
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§ 6 
Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie kwestie sporne powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy Strony rozstrzygać 
będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu 
przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

3. Integralną część Umowy stanowi zestawienie asortymentowe – załącznik. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem  

po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 


