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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA 
 

UMOWA NR ____/2022 (Projekt) 
Zawarta w dniu __.__.2021 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 treści następującej: 
 
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. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa 150 sztuk styków tramwajowych do wagonów typu GT-8 o 

następujących parametrach: 
1.1. Przeznaczenie: wagony GT-8 Düwag typ Krefeld 
1.2. Typ: S 
1.3. Wymiary: 18x10x72 
1.4. Nakładka: AgSnO 88/12 

2. Wykonawca dostarczy części fabrycznie nowe. 
3. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi partiami po złożeniu każdorazowego zamówienia przez 

Zamawiającego. 
4. Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen przez cały okres trwania umowy. 
 

§ 2 
1. Wartość zamówienia zgodnie z ofertą, stanowiącą załącznik nr 3 do Zaproszenia, wynosi _______ zł 

(słownie: ________________) + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilościowej zamówienia o ±30% w stosunku do wartości 

określonej w ofercie bez prawa którejkolwiek ze stron umowy do kar umownych oraz odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po dostawie na podstawie faktur 
wystawionych przez Wykonawcę. 

5. Faktury zostaną wystawione zgodnie z ceną określoną w załączniku nr 3 do Zaproszenia. 
6. Zapłata faktur nastąpi po dostawie w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej 

faktury. 
7. Faktury powinny zawierać nr umowy, której dotyczą oraz nr zamówienia. 
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8. W razie opóźnienia w zapłacie należności wynikających z faktur Wykonawca ma prawo dochodzić odsetki 
w ustawowej wysokości. 
 

§ 3 
1. Dostawy przedmiotu umowy następują na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu Zamawiającego na 

terenie Zajezdni Tramwajowej przy ul. Dworcowej 47 w Grudziądzu w dni robocze w godzinach od 600 
do 1300. 

2. Wykonawca wraz z dostawą składa świadectwa jakości na dostarczony przedmiot umowy. 
3. Zamawiający dokona odbioru i sprawdzenia dostarczonego przedmiotu umowy pod względem 

ilościowym i jakościowym w magazynie Zamawiającego. W przypadku ujawnionych wad lub braków 
Zamawiający ma prawo odrzucić wadliwą partię dostarczonego towaru sporządzając jednocześnie 
protokół ilościowo-jakościowy. Wymiana towaru na wolny od wad lub uzupełnienie braków nastąpi w 
terminie 14 dni na koszt Wykonawcy. 

4. W przypadku nie uznania reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zlecenia wykonania 
ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę celem ustalenia zasadności zarzutów reklamacji. Koszty 
ekspertyzy ponosi strona, dla której jest ona niekorzystna. W przypadku, gdy ekspertyza będzie 
niekorzystna dla Wykonawcy jest on zobowiązany do załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania ekspertyzy. 
 

§ 4 
1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość towaru będącego przedmiotem zamówienia  

i udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji jakości licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia 
przez Zamawiającego. Gwarancja obejmuje dostarczenie rzeczy wolnej od wad (wymianę). 

2. Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie na koszt Wykonawcy  
i jego transportem w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania w formie pisemnej lub faksem 
zawiadomienia o ujawnieniu wady. 

3. W przypadku braku odpowiedzi na reklamację w terminie 7 dni, Zamawiający traktuje reklamację jako 
uwzględnioną. 

4. Nie uznanie reklamacji musi nastąpić pisemnie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. 
5. Niedostarczenie towaru wolnego od wad w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 zobowiązuje 

Wykonawcę do wystawienia faktury korygującej. 
 

§ 5 
1. Termin realizacji umowy: sukcesywnie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
2. Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może przekroczyć 14 dni liczonych od dnia następnego 

po dniu zgłoszenia zapotrzebowania za pośrednictwem e-maila. 
3. Szczegółowe zamówienia podpisane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego będą 

przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
4. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: 

4.1. Ze strony Zamawiającego:  
4.1.1. Marcin Młodzik m.mlodzik@mzk.grudziadz.pl,  
4.1.2. Marek Pach m.pach@mzk.grudziadz.pl;    

4.2. Ze strony Wykonawcy:  
4.2.1. __________________________________________________________________________ 
 

§ 6 
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1.1. w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 w 
przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca, 

1.2. 1% wynagrodzenia brutto za opóźnienie w dostarczeniu każdej partii przedmiotu umowy za każdy 
dzień opóźnienia licząc od upływu terminu określonego w § 5 ust. 2, 

mailto:m.mlodzik@mzk.grudziadz.pl
mailto:m.pach@mzk.grudziadz.pl


Strona 3 

ZP-MZK-2021-26-1 DOSTAWA STYKÓW DO WAGONÓW TRAMWAJOWYCH GT-8 

 

1.3. 1% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, w którym podczas odbioru ujawniły się wady lub 
braki, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy wolnego od wad lub 
brakującego licząc od upływu terminu wyznaczonego na dostawę w § 3 ust 3 i 4, 

1.4. za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie gwarancji liczone po 
upływie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 4 i § 4 ust. 2 w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za 
przedmiot umowy podlegający reklamacji za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną: 
2.1. w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 w 

przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Zamawiający. 

2.2. W przypadku niezapłacenia kar umownych w terminie Zamawiający dokona kompensaty z faktur 
dotyczących przedmiotu zamówienia. 

2.3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

 
§ 7 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej  
w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy KC. 
3. Spory mogące wyniknąć ze stosunku umownego Strony poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo 

właściwego Sądu dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
5. Integralną część umowy stanowią załączniki do zaproszenia.  

 
 

 

WYKONAWCA               ZAMAWIAJĄCY 

 


