
 
 
                                                                          WZÓR 

                                                     
  UMOWA 
 

zawarta w dniu ………….. pomiędzy:  
 
Przedsiębiorstwem Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o.,  
 
z siedzibą w Gdyni, ul. Platynowa 19/21, 81 – 032 Gdynia 
spółką zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000076927  
NIP 586 – 10 – 03 – 497,  
REGON 190396358 
Kapitał zakładowy: 14.162.500 PLN 
reprezentowanym przez: 
- …………………………… 
- …………………………… 
 zwanym dalej "Zamawiającym",  
a 
…………………… 
NIP    
REGON  
wpisaną do …………………….prowadzonego ……………………przez pod nr …. 
reprezentowaną  przez: 
…………………………… 
 
zwanym dalej "Dostawcą", któremu zostaje udzielone zamówienie, prowadzone w postępowaniu nie 
objętym reżimem ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 133 ust.1 w związku z art. 
132 ust.1 pkt. 6 – o wartości poniżej 400 000 EURO – zamówienie sektorowe ( tekst jednolity Dz.U. z 
2010r. Nr 133 poz.759 z późn.zm).  
 
              § 1 
             Przedmiot umowy 
 
1. Na podstawie niniejszej umowy Dostawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu 
       sukcesywnie, wg zapotrzebowania Zamawiającego, opony nowe, tarcze kół do 
       autobusów miejskich oraz wykonywać usługi bieżnikowania opon zgodnie z wymaganiami 
       określonymi w  załączniku nr 2 do umowy. 
2. Realizacja umowy odbywać się będzie poprzez dostarczenie przedmiotu zamówienia do 
    Zamawiającego – na koszt Dostawcy w tym : 
    - dostawa opon i tarcz kół -  w terminie 2 (dwóch) dni  roboczych od daty złożenia zamówienia; 
    - odbiór opon do bieżnikowania  w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia; 
    - dostawa opon po wykonaniu usługi bieżnikowania  – w terminie 5 dni roboczych od odebrania od 
      Zamawiającego  opon do  bieżnikowania. 
 
              § 2 
                                                 Organizacja dostaw i realizacja umowy 

 
1. Opony nowe, tarcze kół oraz opony po bieżnikowaniu będą dostarczane partiami do siedziby 

Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.  
2. Zamawiający zastrzega sobie dla usługi bieżnikowania opon stosowanie technologii „na zimno”. 
3. Na usługi bieżnikowania opon Dostawca zobowiązany jest posiadać świadectwo  
      homologacji wydane przez kompetentny organ na podstawie regulaminu EKG ONZ Nr 109. 



4.   Na oferowane opony Dostawca zobowiązany jest posiadać świadectwo homologacji 
      określone w regulaminie EKG ONZ Nr 54. 
5. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego dostarczonych opon w siedzibie 

Zamawiającego. Dostawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych opon i 
tarcz kół przy jednoczesnym pokryciu kosztów transportu z tym związanym.  

6. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia.  
7. Dostawca odpowiada za uszkodzenia powstałe w transporcie.  
8.   Dostawca zobowiązany jest do odebrania zużytych opon od Zamawiającego, w takiej samej ilości 
      jak dostarczone, w celu utylizacji na koszt własny. 
9.   Dostawca, przy odbiorze ogumienia do utylizacji zobowiązany jest do podpisania „karty 
      przekazania odpadu” wystawionej przez Zamawiającego oraz przedstawienia dokumentu 
      zezwalającego na odbiór zużytych opon zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
      (tekst jednolity Dz.U. 2010 Nr 185 poz.1243 z późn.zm.) 
 
      § 3 
                                                               Termin realizacji umowy 
 
1.  Umowa została zawarta na czas określony 12 miesięcy – z datą obowiązywania od dnia  
     …………….do dnia ……………… 
2.  Jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie wykorzysta w całości zakładanego 
     zapotrzebowania na przedmiot zamówienia, z upływem 12 miesięcy umowa traci ważność. 
3.  Każda ze stron ma możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
     wypowiedzenia. 
4.  Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
     oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
5.  Strony przewidują możliwość przedłużenia umowy, gdy dalsza współpraca oparta będzie na 
     korzystnych dla zamawiającego warunkach. W takim przypadku wartość umowy może zostać 
     zwaloryzowana o wskaźnik inflacji za rok poprzedni ogłoszony przez GUS.   
 
      §4 
    Warunki i terminy płatno ści 
 
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie zgodnie z 

„Formularzem Cenowym” stanowiącym załącznik nr 1do umowy. 
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone według faktycznie zrealizowanych dostaw i usług. 
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za dostarczony przedmiot zamówienia 

przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.  
4. Podstawą do zapłaty będzie wystawiona przez Dostawcę na podstawie protokółów zdawczo-

odbiorczych faktura, którą Zamawiający ureguluje w formie przelewu bankowego na konto 
Dostawcy wskazane w fakturze.  

5.   Cena jednostkowa, zgodna z formularzem cenowym określona w punkcie 1, w okresie 
      obowiązywania umowy  nie może ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego. 
 
               § 5 
        Gwarancje 
 
1.   Dostawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na   bieżnikowanie opon i gwarantuje 
      przebieg w wysokości  150.000 km . Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru   każdej 
      partii opon przez Zamawiającego. 
2.   Dostawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone opony nowe i         
      gwarantuje przebieg w wysokości  200.000 km . Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru 
      każdej partii opon przez Zamawiającego. 
3.   Dostawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na tarcze kół. Gwarancja rozpoczyna 
      swój bieg od daty odbioru każdej partii tarcz kół przez Zamawiającego. 
4.   W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający 



      zawiadamia Dostawcę o powstałych wadach, a Dostawca zobowiązuje się w terminie 
      uzgodnionym  przez strony do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.  
 
                 § 6 
    Niedotrzymanie warunków umowy 
 
1.  W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Strony ustalają następujące kary 
     umowne: 
     a)  Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary: 
          -   w wysokości 20 % wartości dostarczonej partii zamówienia za każdy dzień zwłoki, gdy 
              Dostawca  nie dostarczy w terminie przedmiotu zamówienia (tj. w ciągu 2 dni roboczych od 
              daty złożenia  zapotrzebowana  przez Zamawiającego); 
          -  w wysokości 20% wartości umowy, gdy Dostawca będzie wykonywał zamówienie niezgodnie 
             z umową. 
     b)  Zamawiający zapłaci Dostawcy kary :  
          - w wysokości 20 % wartości dostarczonej partii towaru, za każdy dzień zwłoki, gdy 
            Zamawiający  nie odbierze partii zamówionych towarów. 
2. Niezależnie od postanowień niniejszej umowy , Strony mają prawo dochodzenia swoich roszczeń 
    na zasadach ogólnych. 
 
             

§ 7 
                                                      Postanowienia końcowe 
 
1.  Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2.  Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 
     polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd 
     właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
3.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
4.  Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
     stron.  
 
 

 
 

 

DOSTAWCA            ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 


