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wzór umowy 
 
  

UMOWA NR Z-2/1,2,3,4,5*/2019 
Zawarta w dniu ……………………………….. w Stargardzie  pomiędzy: 

 
Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji Sp. z o.o.  73-110 Stargard, ul. Składowa 1,  
posiadającym NIP: 854-241-94-84, REGON: 368802088, zwanym dalej 
ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:  
…………..............................  
 
oraz 
………………………………………………………………………………………………………
……………... zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 
...................................................... 
 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego strony  zawierają umowę następującej treści : 
 
 

§1. 
 

1. Strony zgodnie umawiają się, że Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 
środków wymienionych w części (1, 2, 3, 4, 5)* zapytania w cenach jednostkowych 
netto zgodnie ze złożoną ofertą, która jest integralną częścią umowy (załącznik nr 1). 

2. Umowa realizowana będzie dostawami bieżącymi po pisemnym lub telefonicznym 
określeniu przez Zamawiającego asortymentu i ilości środków.  

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę bieżącą w ciągu 72 godzin od 
zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego (telefonicznie lub e-mail). Czas 
dostawy liczony jest od godziny 700 dnia następnego po dniu w którym zamawiający 
dokonał zgłoszenia zapotrzebowania. W sytuacji kiedy dniem następnym po dniu 
złożenia zamówienia jest dzień wolny czas dostawy jest liczony od godziny 700 
najbliższego dnia roboczego. 

4. Po upływie czasu określonego w § 1 pkt. 3, zamawiający ma prawo dokonać zakupu 
przedmiotu zamówienia od innego dostawcy, jednocześnie informując pisemnie o tym 
fakcie Wykonawcę. W związku z powyższym Wykonawca obciążony zostanie 
powstałą różnicą cen zakupionego przedmiotu zamówienia (cena zakupu 
pomniejszona o cenę z oferty) u innego Dostawcy 

5. Przedmiot zamówienia został określony szacunkowo, tak, więc ilości asortymentu w 
poszczególnych pozycjach mogą ulec zmianie (również zmniejszeniu).  

6. Wymagane ilości dostaw jednostkowych to: 
6.1. dla poz. 1, 2, 3, 4, 14, 15 i 16 załącznika nr 1 do umowy (formularz ofertowy), 

opakowania 60 - 200 litrów, 
6.2. dla poz. 18 załącznika nr 1 do umowy (formularz ofertowy) – autocysterną od 2,5 

do 3,5 m3, 
6.3. pozostałe środki w opakowaniu 1 - 60 (kg lub litrów). 

7. Miejscem dostawy jest magazyn Zamawiającego mieszczący się przy ul. Składowej 1 
w Stargardzie. 

8. Wynagrodzenie (ceny jednostkowe) obejmują wszystkie koszty związane z 
transportem do siedziby Zamawiającego, jak i inne, jeżeli takowe wystąpią.                                                                                                                                     
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§ 2. 
 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowane dostawy jednostkowe Zamawiający 
będzie realizował w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. 

2. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki. 
 

§ 3. 
 

1. Odbiór każdorazowej dostawy jednostkowej jest warunkowany dostarczeniem przez 
Wykonawcę kart charakterystyki danego produktu. 

2. Wszelkie odstępstwa od parametrów jakościowych przedmiotu dostawy będą 
podstawą do żądania przez Zamawiającego wymiany danej partii na wolną od wad. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany wadliwej partii towaru w terminie 24 
godzin od momentu zgłoszenia wadliwości partii towaru.   

 
§ 4 

 
1. 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. 

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 5 

 
1. Poza przypadkami, o których mowa w § 4, stronom przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach: 
1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1.1.1. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 
1.1.2. Wykonawca dwukrotnie nie realizował dostaw, bądź wymiany wadliwego 

towaru w terminie określonym umową.  
1.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie 

wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 4 tygodni po upływie terminu 
płatności. 

 
§ 6 

 
Umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje od dnia podpisania umowy, nie 
wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

  
§  7 

 
Wykonawca oświadcza, że nie wyczerpanie przez Zamawiającego przedmiotu umowy, w 
zbiegu z przesłanką upływu terminu ważności umowy określonego w § 6, nie będzie 
stanowiło podstawy wysuwania wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń. 
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§  8 

 
1. Wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w § 2 umowy, jest wyliczane w następu-

jący sposób: 
Cena netto w zł + należny podatek VAT obowiązujący w dniu zamówienia w zł = war-
tość brutto zł.   

2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz 
wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy 
ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowa-
dzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy. 

 
§ 9 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, które nie 

wyniosą więcej niż 20 proc. wartości zamówienia podstawowego. 
2. Ceny towarów dostarczonych Zamawiającemu w ramach zamówień uzupełniających 

będą takie same jak dla zamówienia podstawowego. 
 

§ 10 
 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony 
rozstrzygać będą polubownie. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy 
sąd dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 11 

 
1. Zamawiający oraz Wykonawca oświadczają, iż są administratorami danych 
osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 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 95/46/WE (Dz. Urz.  UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.; zwane dalej: 
„Rozporządzeniem” lub „RODO”). w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych 
reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę, a także osób fizycznych wskazanych 
przez te podmioty jako osoby do kontaktu, koordynatorzy, osoby odpowiedzialne za 
wykonanie niniejszej Umowy. 
2. Zamawiający informuje, że kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MPK Sp. z o.o. 
jest pod adresem: iod@mpkstargard.pl. 
3. Wykonawca informuje, że kontakt z Inspektorem Ochrony Danych* w 
…………………………. jest pod adresem: ………………………………………… 
4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez 
Zamawiającego oraz Wykonawcę na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i 
zakresie niezbędnym do wykonania zadań  związanych z realizacją Umowy w kategorii 
dane zwykłe - imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego 
telefonu, służbowy adres e-mail. 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to 
wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy i nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu 
RODO. 
6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 5 lat od 
końca roku kalendarzowego, w którym niniejsza Umowa została wykonana, chyba że 
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niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, 
dochodzenie roszczeń itp. 
7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora 
danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Biuro 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa). 
8. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz Wykonawcę, o których mowa 
w ust. 1, było wymagane do zawarcia niniejszej Umowy. Wniesienie żądania usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania może skutkować rozwiązaniem Umowy przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności od tego która z osób, której dane 
osobowe zostały ujawnione w treści Umowy wniosła takie żądanie. Wniesienie przez 
wyżej opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem 
Zamawiającego lub Wykonawcy do niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce. 
 

§ 12 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, a w sprawach procesowych – 
przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 
 

§ 13 
 

Oznaczenia w umowie: 
* ) – niepotrzebne skreślić. 
 

§ 14 
 
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących  egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 
 
 

 
    WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY  

 
 


