
Załącznik nr 3 
do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia pn: „Dostawa olejów smarowych i smarów 

 

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 35.608.000,00 zł, NIP 646-000-90-23,  

reprezentowaną przez: 

Miłosza Steca – Prezesa Zarządu  

Łukasza Torbusa – Wiceprezesa Zarządu 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

 

__________________________ 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa olejów smarowych i smarów dla taboru autobusowego 

Zamawiającego, zwanych dalej „Przedmiotem dostawy”, a których 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. 4. Wykonawcy nie 
będzie przysługiwało w stosunku do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie w przypadku 
niezrealizowania przez Zamawiającego zamówień w ilości określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy.  

3. Ceny określone w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy nie podlegają zmianie przez cały okres 

obowiązywania umowy i zawierają wszelkie koszty związane z jej realizacją, w tym w szczególności 

akcyzę. 

4. Przedmiot dostawy dostarczany będzie do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Przedmiot dostawy dostarczany będzie do siedziby Zamawiającego w godzinach od 6.00 do 14.00 

(w dni robocze), w terminie 48 godzin od chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia drogą 

elektroniczną na adres email _________________, określającego ilość oraz rodzaj zamówionych 

towarów.  

6. Przedmiot dostawy dostarczany będzie wyłącznie w firmowych opakowaniach producenta.  

7. W przypadku dostarczenia Przedmiotu dostawy niezgodnego co do ilości z zamówieniem, o którym 

mowa w ust. 5, lub Przedmiotu dostawy wadliwego co do jakości, Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia Przedmiotu dostawy zgodnego ilościowo z zamówieniem oraz wolnego od wad, 

w terminie 1 dnia roboczego, od zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest w odniesieniu do każdej dostawy dopełnić wszelkich obowiązków, w 

szczególności obowiązków zgłoszeniowych, o których mowa w ustawie z dnia 3 kwietnia 2017 roku  

o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 2017 r. poz. 708). 

9. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot dostawy spełniać będzie przewidziane obowiązującymi 

przepisami prawa normy oraz posiadać będzie wymagane przepisami prawa atesty.  

10. Wraz z każdą dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu świadectwo jakości Przedmiotu 

dostawy. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu kart charakterystyki produktów oraz 

ich aktualizacji w trakcie trwania umowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od 

zaistnienia zmiany. 

§ 2 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

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

określonej na podstawie Załącznika nr 1 do niniejszej umowy oraz zamówienia złożonego przez 

PKM, zgodnie z § 1 ust. 5. 

2. 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. 

3. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. 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 

Kary umowne 

1. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę Przedmiotu dostawy, w terminie określonym w § 1 

ust. 5 albo pomimo dostarczenia Przedmiotu dostawy w terminie określonym w § 1 ust. 5, ale 

niezgodnego ilościowo z zamówieniem lub posiadającego wady i niedostarczenia Przedmiotu 

dostawy zgodnego ilościowo z zamówieniem oraz wolnego od wad w terminie określonym w § 1 ust. 

7,  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto zamówionej 

partii Przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

2. W przypadku, gdy wartość wyrządzonej Zamawiającemu szkody przekroczy wysokość kar 

umownych PKM ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

       § 4 

Termin obowiązywania umowy 

Z zastrzeżeniem § 2 ust. 4, niniejszą umowę zawiera się na czas oznaczony 12 miesięcy od dnia jej 

zawarcia. 

§ 5 

Postanowienia dotyczące danych osobowych 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego dane osobowe przetwarzane będą 

w celach niezbędnych do wykonania niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża 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. 
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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 przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że odbiorcami jego danych osobowych mogą być 

pracownicy Zamawiającego, a także instytucje oraz organy publiczne w zakresie prowadzonych 

przez nie ustawowych czynności.  

5. Dane osobowe Wykonawcy 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 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 oraz dane osób podpisujących umowę w 

imieniu Wykonawcy. 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). 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania osobom, których dane osobowe przekazuje 

Zamaiwającemu w związku z realizacją niniejszej 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. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

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 2017 r. poz. 459, 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. 
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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 asortymentowo-ilościowe 

 

Lp. TYP OLEJU, NAZWA+LEPKOŚĆ SPECYFIKACJE Ilość j.m. 

Cena 
jednostkowa 

netto  
w PLN 

stawka 
podatku 
Vat (%) 

Cena 
jednostkowa 

brutto  
w PLN 

Wartość 
netto 

w PLN 

Wartość 
brutto 
w PLN 

1   
      
  

olej Titan Cargo LA 10W40;lub produkt 
równoważny zgodny ze specyfikacją 

M3477;ACEA E6,MB 228.51 10000 l 
  23% 0,00 0,00 0,00 

2 
olej CNG 15W40 lub produkt 
równoważny zgodny ze specyfikacją 

Standard 18-1809 NG:2 3600 l 
  23% 0,00 0,00 0,00 

3 
olej Titan GT1PRO C3 5W30 lub produkt 
równoważny zgodny ze specyfikacją 

VW504.00/507.00;MB 229.51 1000 l 
  23% 0,00 0,00 0,00 

4 
olej  Avia Synth 5W40 lub produkt 
równoważny zgodny ze specyfikacją 

MB 229.5 40 l 
  23% 0,00 0,00 0,00 

5 
olej  Shell R6 LME 5W30 lub produkt 
równoważny zgodny ze specyfikacją 

MB 228.51 60 l 
  23% 0,00 0,00 0,00 

6 
olej Shell Spirax S6AXME 75W90 lub 
produkt równoważny zgodny ze 
specyfikacją 

MAN 342S1 1000 l 
  23% 0,00 0,00 0,00 

7 
olej Fuchs Titan Supergear 80W90 lub 
produkt równoważny zgodny ze 
specyfikacją 

ZF TE-ML 12E 1000 l 
  23% 0,00 0,00 0,00 

8 
olej  Fuchs Titan ATF 5005 lub produkt 
równoważny zgodny ze specyfikacją 

ZF TE-ML 14B; TES 295 200 l 
  23% 0,00 0,00 0,00 

9 
olej TitanATF 4134 lub produkt 
równoważny zgodny ze specyfikacją 

MB 236.14 50 l 
  23% 0,00 0,00 0,00 
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10 
olej Renolin B 32HVI lub produkt 
równoważny zgodny ze specyfikacją 

Klasa:HV,kl. Lepkości ISO:32 800 l 
  23% 0,00 0,00 0,00 

11 
olej Ravenol Fluid SSF lub produkt 
równoważny zgodny ze specyfikacją 

ISO 7308; VW TL 521 46 30 l 
  23% 0,00 0,00 0,00 

12 
olej Shell Spirax S6 ATF ZM (automat) 
lub produkt równoważny zgodny ze 
specyfikacją 

MAN 339 Z4 1000 l 
  23% 0,00 0,00 0,00 

13 
olej Titan ATF 4000 lub produkt 
równoważny zgodny ze specyfikacją 

Dextron III Typ F; Voith 
H55.6335.44en  

2200 l 
  23% 0,00 0,00 0,00 

14 
smar do piast Renolit LX PEP2  op/18kg 
lub produkt równoważny 

  2 szt 
  23% 0,00 0,00 0,00 

15 
smar Aviaplex EP1 lub produkt 
równoważny 

  500 kg 
  23% 0,00 0,00 0,00 

16 smar Renolit LX-OTP2 op/400g lub 
produkt równoważny 

  50 szt 
  23% 0,00 0,00 0,00 

17 
smar Liten EP2 op/18 kg lub produkt 
równoważny 

  6 szt 
  23% 0,00 0,00 0,00 

18 smar syntetyczny 000EP op/18kg lub 
produkt równoważny 

  2 szt 
  23% 0,00 0,00 0,00 

19 
smar do łożysk Renolit CX EP2 op/400g 
lub produkt równoważny 

  50 szt 
  23% 0,00 0,00 0,00 

20 Olej silnikowy  lub produkt równoważny 
ACEA B5 na bazie 

syntetycznej; IVECO 
Standard 18-1811 

1200 l 
  23% 0,00 0,00 0,00 

21 Olej silnikowy  lub produkt równoważny 

ACEA C2 ; Kwalifikacja 
IVECO Standard 18-1811 
klasa SCI LV; Kwalifikacja 
IVECO Standard 18-1811 

klasa SCI 

400 l 

  23% 0,00 0,00 0,00 

22 
Olej do mechanizmu różnicowego  lub 
produkt równoważny 

Kwalifikacja IVECO Standard 
18-1805 klasa RASI; API 

GL5, MT-I całkowicie 
syntetyczny  

200 l 

  23% 0,00 0,00 0,00 
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23 
Olej do mechanicznych skrzyń biegów 
zawierający dodatki zapobiegające 
zużycie nie EP  lub produkt równoważny 

API GL4; IVECO Standard 
18-1807 

200 l 

  23% 0,00 0,00 0,00 

24 
Olej do automatycznych skrzyń biegów  
lub produkt równoważny 

ZF TE-ML 11; IVECO 
Standard 18-1807 

200 l 
  23% 0,00 0,00 0,00 

25 
Olej do układu hydraulicznego 
wspomagania kierownicy  lub produkt 
równoważny 

ATF Dexron II D;  200 l 
  23% 0,00 0,00 0,00 

26 
Smar ogólnego stosowania na bazie 
mydła litowego; konsystencja NLGI 2  lub 
produkt równoważny 

IVECO Standard 18-1810 18 kg 

  23% 0,00 0,00 0,00 

27 
Płyn do hamulców hydraulicznych i do 
sprzęgła  lub produkt równoważny 

FMVSS 116-DOT4; ISO 4925; 
SAEJ 1704; IVECO Standard 

18-1820 
400 l 

  23% 0,00 0,00 0,00 

28 
Smar specjalny do łożysk i piast kół na 
bazie mydła litowego konsystencja NLGI 
3  lub produkt równoważny 

IVECO Standard 18-1810 10 kg 

  23% 0,00 0,00 0,00 

29 
Czynnik chłodniczy układu klimatyzacji  
lub produkt równoważny 

IVECO Standard 18-1835 100 kg 
  23% 0,00 0,00 0,00 

 
RAZEM 
  
    

          

          
        
 
                   …………………………………               ………………………………………… 
                       miejscowość i data                                                                                                    Podpis  (i pieczątka)  osoby/osób                                           
                                                                                                                                                      uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
                                                                                                                                                  lub upoważnionej do występowania w jego imieniu  


