
Załącznik nr 4 

 

Umowa nr   ZP-…./2022 

na dostawę części zamiennych do autobusów 
 

Zawarta w dniu ………… w Chojnicach pomiędzy: 

 

MIEJSKIM ZAKŁADEM KOMUNIKACJI Spółka z o.o. z siedzibą w Chojnicach,                                 

ul. Angowicka 53, 89-600 Chojnice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000159987, wysokość kapitału zakładowego: 2.683.795,00 zł posiadająca 

NIP 555-000-64-76 oraz numer REGON 091627194, zwany dalej również „Zamawiającym”, 

reprezentowana przez: 

mgr Dariusza Sawickiego – Prezesa Zarządu Dyrektora Spółki 

a 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………. 

 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów kodeksu cywilnego oraz Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o. o. w Chojnicach z wyłączeniem 

stosowania przepisów z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa części zamiennych i podzespołów do autobusów 

Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Chojnicach 

2. Wykaz części zamiennych i podzespołów będących przedmiotem umowy określa specyfikacja 

asortymentowo-cenowa, stanowiąca załącznik do umowy (formularz ofertowy dostawcy). 

3. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych umowy zgodnych ze złożonym formularzem 

ofertowym dostawcy, stanowiący załącznik do umowy. 

4. Strony zastrzegają możliwość zmiany w zakresie ilości poszczególnych pozycji przedmiotu 

zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę – zgodnie z 

formularzem ofertowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik do umowy.  

W takiej sytuacji Wykonawcy będzie przysługiwać zapłata, która będzie każdorazowo ustalana 

według faktycznej ilości zamówionych przedmiotów oraz cen jednostkowych zgodnie z formularzem 

ofertowym, a Wykonawcy nie służy roszczenie z tytułu utraconych korzyści wskutek niewyczerpania 

przedmiotu zamówienia. 

5. Strony ustalają, że zmniejszenie dostaw wynikać będzie z potrzeb eksploatacyjnych i możliwości 

finansowych Zamawiającego. 

6. Strony ustalają, że niezrealizowanie w całości przedmiotu zamówienia nie będzie podstawą 

dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości 

Umowy. 



§ 2 

1. Dostawy części zamiennych i podzespołów będą realizowane do magazynu Zamawiającego 

usytuowanego przy ulicy Angowickiej 53. 89-600 w Chojnicach w dni robocze w godzinach 6:00 – 

15:00 na koszt Wykonawcy. 

2. Strony dopuszczają możliwość składania zamówień na piśmie, telefonicznie, faksem lub pocztą 

elektroniczną. 

3. Maksymalny czas wymagany dla dostaw wynosi dwa dni robocze. Czas dostawy liczy się od 

zamówienia na dany produkt, złożonego drogą elektroniczną lub telefonicznie, do chwili dostawy do 

magazynu Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy w toku czynności odbioru Zamawiający stwierdzi niezgodność dostarczonych 

elementów przedmiotu zamówienia z zapytaniem ofertowym, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad i niezgodności. 

§ 3 

1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje zapłata, która będzie każdorazowo ustalana 

według zamówienia częściowego oraz cen jednostkowych przedstawionych w ofercie dostawcy – 

zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik do umowy). 

2. Wykonawca zapewnia stałość cen przedmiotu zamówienia przez okres obowiązywania umowy. 

3. Termin płatności strony ustalają na 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Zapłata będzie następować przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT. 

§ 4 

1. Oferowane przez Wykonawcę części zamienne i podzespoły muszą być fabrycznie nowe. 

2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dostarczenia części zamiennych i podzespołów 

identyfikowalnych, tzn. oznaczonych cenami producentów oraz ich numerami katalogowymi. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum dwunastomiesięcznej gwarancji na wszystkie części 

zamienne i podzespoły, liczonej od dnia dostawy. 

4. Części związane z bezpieczeństwem użytkowania pojazdu i ochroną środowiska zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. nr 32 poz. 262 z późn. zm.) 

muszą posiadać świadectwa przewidziane w ww. rozporządzeniu oraz stosowne do tego 

oznakowanie. 

5. W szczególnych przypadkach Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dokumentów 

potwierdzających posiadane homologacje i dopuszczenia (zgodne z §10 ww. rozporządzenia). 

6. W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do jej rozpatrzenia  

i udzielenia odpowiedzi w terminie trzech dni roboczych. W przypadku nieuznania reklamacji 

Zamawiający ma prawo przekazać produkt do ekspertyzy do niezależnej jednostki badawczej. 

Orzeczenie ww. jednostki będzie wiążące dla stron. W przypadku uznania reklamacji koszty 

ekspertyzy ponosi Wykonawca, w przeciwnym razie Zamawiający. W przypadku uznania reklamacji 

Wykonawca wymieni towar na nowy, wolny od wad, w terminie trzech dni roboczych. 

§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia ……… do 31.12.2022 r. 



2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku 

rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w szczególności powtarzających się 

przypadków nienależytego wykonania dostawy. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytuły 

wykonanej części umowy. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

 

§ 6 

Oferta Wykonawcy z dnia ……… stanowi integralną część umowy. 

 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Wszystkie sprawy sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

            ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA 

 


