
Umowa  dostawy części zamiennych do autobusów MAN 

nr ……/TW/2014 

 

zawarta w dniu ……………………..  w Słupsku, pomiędzy: 

Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Słupsku, ul. 

Rzymowskiego 1; 76-200 Słupsk, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejony Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000002203; 

REGON: 771486860, NIP: 839-041-02-17, kapitał zakładowy: 17 173 000,00 zł, reprezentowanym 

przez: 

1. Annę Szurek – Prezesa Zarządu 

2. Wiesława Idźkowskiego – Członka Zarządu 

zwanym w dalszej części „Zamawiającym” 

a: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

reprezentowanym  przez  :  

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie art. 701 - 705 KC z wyłączeniem 

stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013. poz. 907 z późn. 

zmianami). 

 

 

 Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy są: 

1) bieżące dostawy fabrycznie nowych oryginalnych części zamiennych lub części 

odpowiadających parametrami technicznymi częściom oryginalnym do autobusów marki 

MAN eksploatowanych przez Zamawiającego, po cenach określonych przez strony 

w załączniku nr 1 do Umowy;  

2. Załącznik nr 1 do Umowy stanowi prawidłowo wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy. 

3. Ceny części zamiennych określone przez strony w załączniku nr 1 zawierają wszystkie koszty 
niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy w tym koszty transportu do bazy 
Zamawiającego położonej w Kobylnicy przy ul. Prof. Poznańskiego 1a, 76-251 Kobylnica. 
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4. Nie wyczerpanie ilości, o której mowa w z Załączniku nr 1, nie pociąga za sobą żadnych 
skutków prawnych i finansowych dla Zamawiającego, a Wykonawcy należy się jedynie 
wynagrodzenie za dostarczoną część towaru.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych. Zamiana ilości nie może 

powodować zmiany oferowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych asortymentu. 

6. Wykonawca gwarantuje niezmienność zaoferowanych Zamawiającemu cen przez cały czas 

trwania niniejszej umowy. 

 

Czas trwania umowy 

§ 2 

Umowa będzie obowiązywała od 17 października 2014 r. do 17 czerwca 2015 r. 

 

Oświadczenia stron 

§ 3 

Wykonawca oświadcza, że zaoferowane przez niego: 

1) oryginalne części zamienne są częściami dedykowanymi do napraw autobusów marki MAN 

przez producenta autobusów MAN i są oznaczone zarówno na samej części, jak i na 

opakowaniu nazwą MAN i nr katalogowym producenta autobusów MAN; 

2) części odpowiadające parametrami technicznymi częściom oryginalnym do autobusów marki 

MAN odpowiadają częściom oryginalnym pod względem jakości wykonania i gwarantują taką 

samą trwałość użytkowania jak części oryginalne. 

3) wszystkie dostarczane przez Wykonawcę części zamienne, niezależnie od tego czy są 

częściami oryginalnymi czy częściami odpowiadającymi częściom oryginalnym pod względem 

parametrów technicznych muszą posiadać deklarację zgodności CE lub inny równoważny 

dokument. 

 

Dostawy części zamiennych  

§ 4 

1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu składanie zamówień w formie elektronicznej. Zamówienie 

będzie zawierało numer katalogowy lub nazwę i umiejscowienie części zamiennej w pojeździe. 

2. Zamawiający będzie składał zamówienia na części zamienne w godz. 7-15. 

3. Przedmiot umowy będzie dostarczany sukcesywnie, wg potrzeb Zamawiającego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy do magazynu Zamawiającego w godzinach 7-15, najpóźniej w ciągu 48h od 

momentu złożenia zamówienia. 

4. Odbiór dostarczanego asortymentu każdorazowo zostanie potwierdzony dokumentem WZ 

(wydanie zewnętrzne), w którym określone będą numery katalogowe, nazwę i ilości 

dostarczonych części, podpisanym przez obie strony, tj. Zamawiającego i Wykonawcę. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu błędnie pobranego asortymentu pod warunkiem, 

że nie nosi on śladów zużycia. W/w asortyment będzie traktowane przez Wykonawcę, jako 

pełnowartościowy.  

 

Łączna wartość przedmiotu umowy 

§ 5 

Łączną wartość przedmiotu umowy strony szacują na kwotę brutto …………………………….….. zł, w tym 

należny podatek w kwocie ……………………………… zł. 

 

Wynagrodzenie 

§ 6 

1. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia będzie następować na podstawie faktur wystawionych 

po dostarczeniu każdej zamówionej części lub grupy części. Podstawą do wystawienia faktury jest 

dokument WZ. 

2. Płatności dostawy części zamiennych będą odbywały się na podstawie faktur wystawionych przez 

Wykonawcę, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze po potwierdzeniu, że 

dostawa została zrealizowana przez Wykonawcę należycie, w terminie 30 dni od daty 

wystawienia faktury przez Wykonawcę.  

3. Wykonawca zobowiązany jest umieszczać na fakturze numery oryginalne katalogowe producenta 

części zamiennych. 

 

Gwarancja 

§ 7 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 miesięcznej gwarancji na dostarczane nowe 

części zamienne bez limitu kilometrów. W przypadku, gdy gwarancja producenta jest dłuższa, 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji producenta. 

2. Gwarancja na części zamienne do autobusów obejmuje wszelkie wady produkcyjne 

i materiałowe. 

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji dostarczanego przez Wykonawcę asortymentu 

wad uniemożliwiających jego dalszą eksploatację, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

wymiany na asortyment wolny od wad, 

4. Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji. 
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Kary umowne i naruszenia 

§ 8 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć 

Wykonawcy następujące kary umowne: 

1) w przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu części zamiennych w terminie określonym w § 

4 ust.3, Zamawiający jest uprawniony wg swojego wyboru do: 

a)  naliczenia Wykonawcy kary umownej wysokości 5% wartości zamówienia za każdy 

dzień zwłoki albo 

b)  zakupu części zamiennych u innego dostawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 

2) w wysokości 2,0 % wartości brutto reklamowanej dostawy z tytułu niedotrzymania terminów 

reklamacji określonego w § 10 za każdy dzień opóźnienia, 

2. W przypadku konieczności zakupu towaru u innego wykonawcy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości różnicy ceny wynikającej z umowy, a kosztami poniesionymi 

w związku z zakupem u innego wykonawcy. 

3. Za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonej 

w  §5. 

4. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w KC.    

 

§ 9 

Strony dopuszczają możliwość wzajemnej kompensaty kwot przysługujących im z tytułu świadczeń 

niniejszej umowy. 

 

Reklamacje 

§ 10 

1. W razie stwierdzenia wad jakościowych i ilościowych części zamiennych do autobusów, 

Zamawiający sporządza protokół niezgodności dostawy (PND, stanowiący Załącznik nr 2 do 

Umowy). 

2. W razie stwierdzenia wad jakościowych, Zamawiający zgłasza Wykonawcy na piśmie 

roszczenie reklamacyjne w ciągu 3 dni od daty wykrycia wady. 

3. Wykonawca rozpatruje reklamacje jakościowe w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia 

Wykonawcy roszczenia reklamacyjnego. 

4. Uznane reklamacje będą rekompensowane przez Wykonawcę w formie dostarczenia części 

zamiennych, wolnych od wad, w terminie 48h, liczonym od dnia uznania reklamacji. 
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5. W przypadku stwierdzenia powtarzających się wadliwych dostaw (złej jakości, niskiej 

trwałości), Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy zmiany producenta 

danej części albo prawo rezygnacji z dostawy danej części. 

6. Reklamacje ilościowe Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy telefonicznie i potwierdzał 

drogą elektroniczną, a Wykonawca zobowiązany jest do ich załatwienia w terminie 2 dni 

roboczych od daty zgłoszenia. 

7. W przypadkach stwierdzenia usterek lub wad oraz jakichkolwiek innych uszkodzeń, 

powstałych z winy Wykonawcy, koszty reklamacji ponosi Wykonawca. 

 

Rozwiązanie umowy 

§ 11 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

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

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

3. Zamawiający może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli: 

a) Wykonawca zaniechał realizacji zamówienia; tj. upłynął termin 14 dni od czasu, kiedy 

Zmawiający złożył zamówienie, a Wykonawca nie zareagował na złożone zamówienie, 

b) Została prawomocnie orzeczona likwidacja Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji 

przeprowadzonej w celu przekształcenia. 

4. Rozwiązanie Umowy w trybie § 11  ust. 3 będzie traktowane jako rozwiązanie Umowy z winy 

Wykonawcy. 

 

Osoby do kontaktu 

§ 12 

1. Ze strony Zamawiającego, osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcą, w tym 

do składania zamówień, odbiorów jakościowych i ilościowych oraz składania reklamacji są 

pracownicy zatrudnieni w MZK Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku na stanowisku Kierownika 

Działu Napraw, Specjalisty ds. Technicznych, Mistrza i Brygadzisty. 

2. Ze strony Wykonawcy, osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Zamawiającym są: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Informacje, między stronami będą przekazywane telefonicznie, pisemnie, faksem lub drogą 

elektroniczną. 
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Zmiany umowy 

§ 13 

1. Możliwa jest zmiana postanowień umowy w szczególności w następujących przypadkach: 

a) zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub narzuceniem innych obciążeń publiczno-

prawnych związanych z asortymentem będącym przedmiotem umowy, 

b) zmianą osób uprawnionych przez strony do kontaktu; 

2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 

a) Zamawiający składa do Wykonawcy propozycję zmiany umowy, 

b)   Zamawiający wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany umowy, 

c)   Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie zmiany umowy. 

3. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać  

w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół konieczności – 

protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, itp.)  

 

Postanowienia końcowe 

§ 14 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności 

2. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy rozstrzygać 

będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieunormowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Oferta oraz dokumentacja przetargowa stanowią integralną część umowy. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 


