
WZÓR UMOWY 
    ZAŁĄCZNIK NR 2 

NR SPR. AZ/233/33/14 

UMOWA NR  …… / 2014 
 

ART. 4 PKT 8  

NIE PODLEGA PRZEPISOM USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. - PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH  (T. J. DZ. U. Z 2013 R., POZ. 907  Z PÓŹN. ZM.)  
 

dnia ………….... 2014 roku w Łodzi 
 

pomiędzy 
 

Strażą Miejską w Łodzi, 90 – 119 Łódź, ul. Kilińskiego 81  

NIP: 725-12-02-006                          REGON: 470006145 

 - zwaną dalej „Kupującym” - reprezentowaną przez:  

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

a 

firmą ………………………………………………………………………………………………............. 

z siedzibą w ………………………………………………………………………………………….......... 

wpisaną do ………………………………………………………………………...………………………. 

prowadzonego przez ………………………………………………………………………………………. 

pod numerem ……………………………………………………………………………………………… 

NIP ………………………… REGON …………......……..........  

- zwaną dalej „Sprzedającym” – reprezentowaną przez:  

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

następującej treści: 

§ 1 

1. Kupujący nabywa, a Sprzedający zobowiązuje się, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia oraz złożoną ofertą, do sprzedaży i dostarczania: 

1) części zamiennych do samochodów marki Fiat Albea, Fiat Punto, Fiat Bravo, Fiat Doblo, Fiat 

Sedici, Fiat Grande Punto, Fiat Ducato, Skoda Octavia, Kia Ceed, Nissan Pickup i Opel Vivaro, 

2) opon letnich i zimowych, 

3) olejów silnikowych, płynów eksploatacyjnych i szamponów samochodowych, 

dalej określanych łącznie jako „części samochodowe”. 

2. Kupujący przewiduje możliwość dokonywania zakupu części samochodowych nie ujętych  

w formularzu pod warunkiem, że ich cena będzie konkurencyjna w stosunku do cen tożsamych 

części obowiązujących na rynku sprzedaży. Postanowienie ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

3. Sprzedający gwarantuje sprzedaż części samochodowych fabrycznie nowych, wolnych od wad 

technicznych, spełniających parametry techniczne i jakościowe określone przez Kupującego, 

oryginalnych lub alternatywnych. 

4. Sprzedający zobowiązany jest okazać na żądanie Kupującego aprobatę, atest lub certyfikat, o ile 

taki jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa. 

5. Kupujący zastrzega sobie prawo w zależności od potrzeb do zmniejszenia ilości zakupionych 

części samochodowych oraz prawo do zmiany asortymentu na inny określony w ofercie, przy 

zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie oraz limitu maksymalnej wartości 

zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 4. Z tego tytułu Sprzedającemu nie przysługują żadne 

roszczenia finansowe lub prawne. 

6. Integralną częścią niniejszej umowy jest ogłoszenie o przetargu oraz oferta Sprzedającego. 

§ 2 

1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczania części samochodowych do warsztatu i magazynu 

Kupującego, znajdujących się w Łodzi przy ul. Rydla 19, każdorazowo po uprzednim 

pisemnym zamówieniu przesłanym Kupującemu faksem lub drogą elektroniczną, w terminie  

do 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia. Sprzedający zobowiązuje się do 

niezwłocznego potwierdzenia otrzymanego zamówienia. 
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2. Strony ustalają, że każdorazowo po dostarczeniu przez Sprzedającego zamówionej partii części 

samochodowych, Kupujący dokona ich odbioru jakościowego i ilościowego. W przypadku 

dostarczenia części samochodowych innych niż wskazane w ofercie lub nienależytej jakości, 

Kupujący składa Sprzedającemu pisemną (również faks) reklamację, a Sprzedający 

zobowiązany jest niezwłocznie dokonać ich wymiany, nie później jednak niż w terminie 2 dni 

licząc od dnia złożenia reklamacji. 

3. Koszty związane z dostarczeniem części samochodowych oraz z ich ewentualną wymianą 

ponosi Sprzedający. 

§ 3 

1. Za sprzedane i dostarczone części samochodowe Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu 

cenę w wysokości określonej w ofercie. 

2.  Ceny wskazane w ofercie obejmują wszelkie koszty związane w wykonaniem zamówienia,  

a w tym koszty opakowania i dostarczenia. 

3. Ceny wskazane w ofercie Sprzedającego, uważa się za niezmienne przez cały okres obowiązywania 

niniejszej umowy 

4. Wartość zakupionych części samochodowych przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy 

nie może przekroczyć kwoty …………….. brutto, słownie: ………………………...……… . 

§ 4 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za sprzedane i dostarczone części samochodowe nastąpi na 

podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego, każdorazowo po dostarczeniu 

zamówionej partii części samochodowych. 

2. Zapłata ceny należnej Sprzedającemu nastąpi przelewem na konto bankowe wskazane  

w fakturze VAT w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 

VAT, z zastrzeżeniem, że w przypadku zamówień rozliczanych w miesiącu grudniu 2015 r., 

faktury VAT wystawiane będą przez Sprzedającego niezwłocznie po dostarczeniu zamówionej 

partii części samochodowych z terminem płatności do dnia 31.12.2015 r. W przypadku zwłoki 

w zapłacie Sprzedający ma prawo naliczyć Kupującemu ustawowe odsetki. 

3. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT z tytułu realizacji niniejszej 

umowy bez podpisu osoby przez niego upoważnionej na następujący Numer Identyfikacji 

Podatkowej - 725-12-02-006. 

§ 5 

1. Sprzedający udziela gwarancji na dostarczone części samochodowe na okres …… miesięcy 

licząc od dnia ich dostarczenia Kupującemu, z zastrzeżeniem, że jeżeli gwarancja producenta 

części jest dłuższa, obowiązuje okres gwarancji określony przez producenta części. 

2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy, Kupujący 

zawiadamia Sprzedającego – na piśmie - o powstałych wadach, jednocześnie przesyłając 

wadliwe części samochodowe do siedziby Sprzedającego, a Sprzedający – w przypadku uznania 

reklamacji - zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany wadliwych części samochodowych na 

nowe i wolne od wad w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Koszty przesłania wadliwych 

części samochodowych oraz ich wymiany na nowe i wolne od wad ponosi Sprzedający. 

§ 6 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący zastrzega sobie prawo 

naliczenia Sprzedającemu kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) w przypadku wypowiedzenia umowy przez Kupującego z powodu okoliczności, za które 

ponosi odpowiedzialność Sprzedający, wskazanych w ust. 2  – 20 % kwoty, o której mowa  

w § 3 ust. 4, 

2) w przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 2 – 

odpowiednio 5 % wartości brutto części samochodowych objętych zamówieniem lub 

wartości brutto reklamowanych części samochodowych za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia. 
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2. Kupujący ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu 

okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedający, w szczególności  

w następujących przypadkach: 

1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Sprzedającego; 

2) Sprzedający w rażący sposób narusza obowiązki wynikające z niniejszej umowy,  

a w tym nie dotrzymuje ustalonych terminów dostaw; 

3) dostarczane części samochodowe rażąco odbiegają od wymagań jakościowych 

określonych przez Kupującego; 

4) wysokość naliczonych kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy 

osiągnie poziom, określonych w ust. 1 pkt 2, przekroczy 5 % kwoty, o której mowa  

w § 3 ust. 4. 

Wypowiedzenie umowy pod rygorem nieważności musi nastąpić w formie pisemnej  

i zawierać uzasadnienie.  

3. Kwota, od której naliczone będą kary umowne, określone w ust. 1 pkt 1, ulegać będzie 

odpowiedniemu obniżeniu o wartość zrealizowanych przez Sprzedającego zamówień. 

4. Kary umowne naliczone przez Kupującego w przypadkach określonych w ust. 1 płatne będą 

na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia noty Sprzedającemu. 

5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

§ 7 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31.12.2015 roku lub do 

wyczerpania limitu maksymalnej wartości zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 4. 

2. W razie wystąpienia istotnej zamiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

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

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

okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno pod rygorem nieważności nastąpić w formie pisemnej  

i zawierać uzasadnienie. 

§ 8 

Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie niniejszej umowy są: 

1) z ramienia Kupującego: …………………….., tel. …………………...; 

2) z ramienia Sprzedającego: ………………….., tel. ………………….. . 

§ 9 

1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie. W przypadku kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną 

poddane przez Strony rozstrzygnięciu przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Kupującego. 

Strony zobowiązują się wykonać orzeczenie Sądu natychmiast i dobrowolnie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, 

ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu postępowania cywilnego. 

3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla 

każdej ze Stron. 

   Kupujący         Sprzedający 

 

 
 

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


