Załącznik nr 1
UMOWA NR ___/2022/MZK (Projekt)
kupna - sprzedaży – dostawy zawarta w dniu ____________2022 roku w Grudziądzu 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
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a

KRS: NIP: , REGON:
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), w zakresie udzielania zamówień poniżej 130.000 zł. Do postępowania nie mają
zastosowania przepisy wymienionej ustawy, jednakże Zamawiający stosuje je odpowiednio przy konstrukcji zapisów niniejszej
umowy.
§1
1. Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w oparciu o ofertę złożoną przez
Wykonawcę w dniu _________2022 roku, a wybraną i przyjętą przez Zamawiającego.
§2
1. Przedmiotem umowy, zwanym dalej „zamówieniem” lub „towarem” jest sprzedaż i sukcesywne dostarczanie pod adres
wskazany przez Zamawiającego towarów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy na podstawie sukcesywnych zleceń
Zamawiającego obejmujących odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej.
2. Realizacja poszczególnych dostaw: w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy wniesienie przedmiotu dostawy, przez pracowników Wykonawcy, do pomieszczenia
wskazanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
4. Dostarczane towary muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i nie noszące znamion
użytkowania.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić miejsce / punkt pomiaru na terenie miasta Grudziądza, w którym będzie możliwość
dokonania:
5.1. dopasowania / dobrania odpowiedniego rozmiaru odzieży (lub środków ochrony indywidualnej) do pracowników,
w przypadku, gdy standardowe rozmiary nie będą odpowiednie dla tych pracowników,
5.2. przeróbek odzieży w razie takiej potrzeby – gdy standardowe rozmiary dostępnej odzieży nie będą mogły być dopasowane
w sposób określony w punkcie poprzedzającym,
5.3. w przypadkach, o których mowa w punktach poprzedzających pracownik Zamawiającego będzie mógł udać się osobiście do
punktu pomiaru, w celu dobrania / dopasowania odpowiedniego rozmiaru,
5.4. możliwość wykonania czynności, o który mowa powyżej musi być możliwa w terminie 1 dnia roboczego od momentu
zgłoszenia konieczności wykonania czynności określonych w niniejszym ustępie.
§3
1. Za realizację zamówienia Strony ustalają całkowite szacunkowe wynagrodzenie w wysokości __________ zł netto plus należny
podatek VAT (słownie: ___________________________________________).
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilościowego poszczególnych pozycji asortymentu. Zamawiający dopuszcza także
możliwość dokonania zakupu innych niż wymienione w załączniku nr 1 do umowy artykułów, przy czym ich wartość będzie
każdorazowo ustalana na podstawie skierowanego do Wykonawcy zapytania, przy czym łączna wartość umowy nie może
przekroczyć wyrażonej w złotych kwoty 30.000 EURO.
3. Wykonawca nie może rościć żadnych pretensji w stosunku do Zamawiającego w przypadku zmniejszenia zamówienia w stosunku
do szacowanej w załączniku nr 1 ilości i wartości poszczególnego asortymentu.
4. Zapłata za dostawy cząstkowe nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT - odrębnie dla każdej dostawy.
5. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktur jest: adres siedziby Zamawiającego.
6. Miejscem dostawy artykułów jest siedziba Zamawiającego lub Zajezdnia Autobusowa mieszcząca się przy ul. Składowej 21
w Grudziądzu. Zamawiający w każdym zamówieniu będzie wskazywał miejsce dostawy.
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7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko.
8. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za dostawy cząstkowe Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek
ustawowych.
§4
1. W dniu dostawy Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego dostarczonego asortymentu.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłaszania zastrzeżeń co do ilości dostarczonego asortymentu w ciągu 5 dni roboczych od
dnia dostawy, a w przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonego asortymentu w terminie 30 dni roboczych od dnia
dostarczenia dostawy.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku ilościowego w dostarczonym asortymencie Wykonawca zobowiązany jest
do jego uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia dostawy. Koszty uzupełnienia ponosi Wykonawca.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony towar jest niezgodny z wymogami jakościowymi, określonymi
w umowie, Wykonawca jest zobowiązany do jego wymiany na towar jakościowo zgodny z tymi wymogami w terminie 5 dni
roboczych roboczego, licząc od zgłoszenia niezgodności przez Zamawiającego w formie pisemnej, faksem lub mailem. Koszty
wymiany ponosi Wykonawca.
§5
1. Wykonawca nie może powierzyć realizacji innym podmiotom bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W razie naruszenia postanowień ust. 1 Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać od
Wykonawcy zapłaty kary umownej, w wysokości określonej w § 6 ust. 1.
3. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył realizację zamówienia lub jego części, Wykonawca
odpowiada jak za własne.
§6
1. W razie niewykonania zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia,
o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. Za nienależyte wykonanie poszczególnego zlecenia wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości
zlecenia dostawy cząstkowej.
3. Za każdy dzień opóźnienia w realizacji poszczególnego zlecenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,5% wartości zlecenia dostawy cząstkowej.
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
5. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci kwotę będącą
równowartością tych kar z kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
§7
1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się:
a. ze strony Zamawiającego: Małgorzata Dombrowska, Roman Gurzyński, Waldemar Dulka
b. ze strony Wykonawcy: ____________________________________________________________________________.
2. Zmiana osób o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści
umowy.
§8
1. Poza przypadkami określonymi w paragrafach poprzedzających, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących
przypadkach:
1.1. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
1.2. zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy
zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony Umowy więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron Umowy, którego
Strony Umowy nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, którego nie można uniknąć, ani któremu Strony Umowy
nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie Umowy;
1.3. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia
lub świadczenia Stron Umowy;
1.4. Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć
w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów przez Strony.
1.5. W trakcie realizacji zamówienia zostanie ujawniony błąd Zamawiającego (np. w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia, niemożliwy do zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej
oferty).
1.6. Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo
groziłoby jednej ze stron rażącą stratą (art. 3571 Kc).
1.7. Wystąpi korzystna dla Zamawiającego – zmiana parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia, o ile nowe
parametry:
1.7.1. będą lepsze jakościowo i ilościowo od przedstawionych w ofercie,
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1.7.2. nie spowodują wzrostu wartości brutto przedmiotu zamówienia;
1.8. Wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia
podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie,
przekształcenie spółek).
1.9. Wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany
zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę.
1.10. Wystąpi konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia w następstwie okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego,
a w szczególności: dotyczących finansowania.
1.11. W wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze
wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadków objęcia Wykonawcy,
który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem VAT, obowiązkiem podatkowym w zakresie tego podatku.
1.12. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności
następującymi okolicznościami:
1.12.1. niedostępność na rynku wskazanego w załączniku nr 1 asortymentu spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku;
1.12.2. pojawienie się na rynku asortymentu nowszej generacji pozwalającego na zaoszczędzenie kosztów realizacji
przedmiotu umowy.
2. Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treści stosunku prawnego nawiązywanego Umową, na które
dana, zindywidualizowana przyczyna, określona powyżej wywarła wpływ.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo
i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
1. Strony zgodnie postanawiają, co następuje:
1.1. wszelka korespondencja między stronami umowy będzie kierowana na następujące adresy:
1.1.1.
____________________________________ do Wykonawcy,
1.1.2.
ul. Dworcowa 47, 86-300 Grudziądz do Zamawiającego.
1.2. korespondencja wysłana listem poleconym na podane wyżej adresy uważana jest za doręczoną,
1.3. o każdej zmianie adresu strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą stronę listem poleconym,
1.4. niedopełnienie obowiązku określonego w pkt. 1.3 skutkuje uznaniem korespondencji wysłanej na poprzednio
wskazany adres za doręczoną.
2. Nie jest dopuszczalne przenoszenie praw wynikających z niniejszej umowy, w tym wierzytelności, bez zgody drugiej Strony
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 12
1. Umowę zawarto na okres od dnia ………… do dnia 31.01.2023 roku.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla
Zamawiającego.
3. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w każdym czasie za pisemnym porozumieniem Stron.
4. Integralną częścią umowy są następujące Załączniki:
a. Załącznik nr 1 – Odzież – zapotrzebowanie na 2022 rok.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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