Załącznik nr 2
UMOWA Nr …...........................
zawarta w dniu ……………………………..., pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu
- z siedzibą w Sosnowcu 41 – 219, ul. Lenartowicza 73
- wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
o numerze: 0000058568
- kapitał zakładowy 37 908 000,00 zł
- NIP: 644-25-21-816
- REGON: 273572779
reprezentowaną przez:
1) mgr Marka PIKUŁĘ – Prezesa Zarządu,
2) mgr Dorotę NOWAK – Członka Zarządu,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………….
z siedzibą w ………………………………………...
 wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o
numerze …………………………………..,
 kapitał zakładowy ……………………... zł
 NIP: …………………………………...
 REGON ………………………………..
reprezentowaną przez:
…....................................... - …..........................................
…....................................... - …..........................................
zwaną dalej Wykonawcą.
§1
Przedmiot umowy
1. W ramach zaproszenia do składania ofert Wykonawca zobowiązuje się
sukcesywnie dostarczać Zamawiającemu płyn chłodzący
wykorzystywany w autobusach :
1) 1Solaris Urbino 12 wyposażonych w silniki firmy Cummins typu
ISB Euro 6, rok produkcji 2015, z interwałem wymiany co 120 000
km lub 2 lata, w zależności co pierwsze nastąpi, produkcji
……………………………. o nazwie handlowej ………………….,
w ilości 2 000 tys. litrów:
spełniającego wymagania zgodne z normą CES 14603 :
1

Przedmiot umowy, jak również treść umowy zostanie odpowiednio dostosowana do zadania
(zadań) , dla którego oferta wykonawcy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

a) ASTM D1384
b) ASTM D2570
c) ASTM D2809
d) ASTM D4340
e) ASTM D6210
f) temperatura krystalizacji minimum -37ºC
zwany dalej płynem CES,
2) 1 Solaris Urbino 18 wyposażonych w silniki firmy PACCAR typu
MX 11 Euro 6, rok produkcji 2015, z interwałem wymiany co
240 000 km lub 4 lata, w zależności co pierwsze nastąpi, produkcji
………….…........………. o nazwie handlowej ..………………….,
w ilości 2 000 tys. litrów:
spełniającego wymagania :
a) zgodnych z dopuszczeniem DAF - MAT 74002
b) opartego na bazie BASF Glysantin G30-91
c) zawierającego inhibitory korozji i środki przeciw
zamarzaniu,
d) temperatura krystalizacji minimum -37ºC
zwany dalej płynem DAF.
2. Charakterystykę i podstawowe własności fizyko-chemiczne płynu CES
lub/i płynu DAF określa oferta złożona do zaproszenia do składania
ofert, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Ilości zamawianego płynu CES lub płynu DAF określone w ust. 1,
przyjęte zostały na podstawie fabrycznych
instrukcji obsługi
autobusów i nie należy ich traktować, jako ilości ściśle wiążących dla
zawieranej umowy. Dokładna ilość zamawianego płynu CES lub płynu
DAF będzie wynikała z bieżących potrzeb Zamawiającego i może ulec
zmianie w zakresie o 40%. Zmiany w tym zakresie nie stanowią
zmiany umowy (zwiększenie lub zmniejszenie) i nie wymagają aneksu
do umowy.
4. Dostarczony płyn CES lub płyn DAF musi pochodzić z bieżącej
produkcji co oznacza, że w chwili dostawy nie może być starszy niż
dwanaście miesięcy, licząc od daty produkcji wskazanej na
opakowaniu.

§2
1. Płyn CES oraz DAF określony w :
1) § 1 ust. 1 pkt.1 spełnia wymagania zgodne z normą CES 14603
producenta silnika Cummins typu ISB Euro 6,
2) § 1 ust. 1 pkt. 2 posiada dopuszczenie DAF MAT 74002 producenta
silnika PACCAR typu MX11 Euro 6 ,
co jest potwierdzone stosownymi dokumentami.
2. Wykonawca w całym okresie trwania umowy gwarantuje , że w
przypadku zmiany wytycznych producenta silników firmy Cummins
typ ISB oraz firmy PACCAR typ MX11 co do:
1) wymogów zgodności z normą CES 14603, (płyn CES – silnik
Cummins typ ISB),
2) dopuszczenia i (lub) listy DAF MAT 74002 , (płyn DAF – silnik
PACCAR typ MX 11),
będzie je na bieżąco monitorował, w miarę potrzeb wznawiał i
uaktualniał. O fakcie tym Wykonawca zobowiązuje się informować
Zamawiającego na piśmie bez wezwania w terminie do 30 dni od jego
otrzymania.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu płyn CES
oraz płyn DAF o właściwościach i parametrach określonych w
załączniku nr 1, a w przypadku ich nie zachowania do pokrycia
wszelkich strat, jakie wystąpią w związku z ich zastosowaniem.
4. W sytuacji zaistnienia podejrzenia , że dostarczony przez Wykonawcę
w ramach niniejszej umowy płyn CES lub płyn DAF, o którym mowa
w § 1 ust. 1 , nie odpowiada właściwościom i parametrom fizykochemicznym deklarowanym przez Wykonawcę (a określonym w
załączniku nr 1 do niniejszej umowy), Zamawiający ma prawo na
powyższą okoliczność zasięgnąć opinii niezależnej osoby lub podmiotu
posiadającego uprawnienia do przeprowadzenia tego typu badań i
posiadającego akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, która będzie
wiążąca dla stron umowy.
5. Opinie potwierdzające podejrzenia, o których mowa w ust. 4 stanowić
będą podstawę do naliczenia kar umownych zgodnie z § 6 niniejszej
umowy oraz do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec
Wykonawcy, spowodowanych dostarczeniem niewłaściwego płynu
CES lub/i płynu DAF. Koszty wykonania w/w opinii ponosi strona
umowy, która w powyższych opiniach wskazana została jako strona,
która nie miała racji.
6. W przypadku zmiany normy przez producenta silnika Cummins typ
ISB Euro 6 lub wygaśnięcia dopuszczenia wydanego przez producenta
silnika PACCAR typ MX11 Euro 6 , dla przedmiotowego płynu CES
lub płynu DAF, Zamawiający dopuszcza dostarczenie przez
Wykonawcę płynu alternatywnego, o innej nazwie handlowej niż tego,

o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, przy założeniu, że cena
nowego płynu CES lub Płynu DAF nie ulegnie zwiększeniu.
Zaoferowany nowy płyn CES lub płyn DAF musi posiadać:
1) parametry nie gorsze (nie niższe) od parametru dotychczas
dostarczanego płynu,
2) spełniać wymagania zgodne z normą producenta silnika Cummins
typ ISB Euro 6 oraz posiadać dopuszczenie producenta silnika
PACCAR typ MX11 Euro 6 , co musi być potwierdzone
stosownymi dokumentami.
7. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 6 następuje na wniosek
Wykonawcy i wymaga formy aneksu do umowy.
§3
Warunki realizacji dostaw płynu chłodzącego
1. Wykonawca będzie realizował dostawy na potrzeby Zamawiającego w
zakresie płynu chłodzącego na podstawie zamówień składanych
faksem pod numerem ........................, lub na adres e-mail ..………....
w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia.
2. Dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy:
„ loco magazyny Zamawiającego”, zlokalizowane w :
1) 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 73,
2) 41-303 Dąbrowa Górnicza, Al. Piłsudskiego 60.
3. Wykonawca gwarantuje, że płyn CES lub płyn DAF będzie
dostarczany w oryginalnych, zaplombowanych i oznakowanych
czytelnie opakowaniach tj. beczkach o pojemności 200210 dm3 .
4. Opakowania, o których mowa w ust. 3, muszą być trwale oznakowane
minimum w zakresie:
1) nazwy handlowej płynu,
2) nazwy producenta płynu,
3) informacji określającej ilość wyrażoną w [litrach] ,
4) daty produkcji,
5) daty przydatności do użytku.
5. Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego do każdej dostawy
załączy karty produkcyjne (certyfikaty z produkcji) dla dostarczonego
płynu CES lub płynu DAF potwierdzające zgodność ich właściwości
fizyko-chemicznych i parametrów z załącznikiem nr 1 do niniejszej
umowy.
6. Dostarczenie przez Wykonawcę płynu CES lub płynu DAF:
1) niezgodnego z zamówieniem lub,
2) o innych parametrach niż określone w załączniku nr 1 do umowy
lub,
3) w innych niż określone w ust. 3 opakowaniach lub,
4) w opakowaniach nie posiadających wymaganego oznakowania, o
którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, lub,

5) bez dokumentów (o ile były wymagane), o których mowa w ust.5
niniejszego paragrafu,
będzie skutkować w każdym z wyżej wymienionych przypadków
odmową ich przyjęcia przez Zamawiającego i oznacza, że płyn CES
lub płyn DAF nie został dostarczony z winy Wykonawcy.
7. Do składania zamówień, o których mowa w ust. 1, Zamawiający
upoważnia odpowiednio:
1) Kierowników Działów Technicznych 2,
2) Specjalistów do Spraw Gospodarki Materiałami2 ,
3) Kierowników Oddziałów 2,
4) Dyrektora ds. Technicznych 2 .
8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą
aktualną Kartę Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego oraz Kartę
Techniczną płynu CES oraz płynu DAF ………………………....
§4
1. Cena jednostkowa
1) w przypadku płynu CES wynosi …………..zł (słownie:………….),
w tym podatek VAT ……….. zł (słownie: ……………………..) z
zastrzeżeniem § 8 ust. 1, pkt. 2 umowy,
2) w przypadku płynu DAF wynosi …………..zł (słownie:………….),
w tym podatek VAT ……….. zł (słownie: ……………………..) z
zastrzeżeniem § 8 ust. 1, pkt. 2 umowy.
2. Rozliczenie za dostawy płynu CES lub płynu DAF odbywać się będzie
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na podstawie wystawionych
przez Wykonawcę faktur VAT.
3. Fakturowanie dostaw płynu CES lub płynu DAF odbywać się będzie
według cen określonych w ust. 1.
4. Zapłaty za zrealizowane dostawy płynu CES lub płynu DAF
Zamawiający będzie dokonywał przelewem bankowym w terminie do
30 dni od daty wystawienia faktury.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu prawidłowo
wystawioną fakturę co najmniej na 20 dni przed terminem płatności
pod rygorem utraty prawa naliczenia odsetek za opóźnienia w zapalcie
za okres od trzydziestego pierwszego dnia od wystawienia faktury do
dwudziestego dnia po otrzymaniu jej przez Zamawiającego.
§ 5
1. Całkowita cena transakcji wynosi... …………..zł (słownie:………….),
w tym podatek VAT ……….. zł (słownie: ……………………..) z
zastrzeżeniem § 8 ust. 1, pkt. 2 umowy.

2

Dotyczy kierowników i specjalistów zatrudnionych w oddziałach, o których mowa w § 3 ust 2
pkt od 1 do 2

2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, upoważnionym do
otrzymania faktur VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej: NIP
644-25-21-816.
3. W razie naruszenia przez Wykonawcę, któregoś obowiązku
podatkowego, w szczególności obowiązku odnoszącego się do
archiwizowania kopii faktur sprzedaży dla celów VAT i podawania
należnego podatku w deklaracjach podatkowych, jak podano w
stosownym ustawodawstwie, ponosi on pełną odpowiedzialność za
szkody wobec Zamawiającego.
4. Zamawiającemu wobec Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia
naprawienia pełnej szkody tj., obejmującej rzeczywiste straty i utracone
pożytki, gdy zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej oraz ustawy o
VAT organ podatkowy wystąpi do Zamawiającego na zasadzie
solidarnej odpowiedzialności za obowiązywania z tytułu VAT, które
obciążały Wykonawcę.
§6
1. Strony ustalają następujące kary umowne oraz umowne odstąpienie
od umowy:
1) za nieterminową realizację dostaw płynu CES lub płynu DAF
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu (z zastrzeżeniem pkt 2)
karę w wysokości 1% wartości ceny niezrealizowanej części
dostawy za każdy dzień opóźnienia,
2) w przypadku gdy opóźnienie, o którym mowa w pkt 1,
przekroczy 10 dni:
a) wysokość kar umownych obliczonych zgodnie z pkt 1, ulega
potrojeniu,
b) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy
w trybie natychmiastowym,
3) za nienależyte wykonanie umowy polegające na:
a) nie poinformowaniu Zamawiającego o zmianie wymogów
norm, wznowieniu i uaktualnieniu dopuszczeń, o których
mowa w § 2 ust. 1, na zasadach określonych w § 2 ust. 2
niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowna w wysokości 1 000 zł, za każdy stwierdzony
przypadek – zapłacenie tej kary nie zwalnia Wykonawcy z
obowiązku przedłożenia wyżej wymienionej informacji,
b) wystąpieniu jednego (lub kilku równocześnie) przypadku, o
którym mowa w § 3 ust. 6, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł, za każdy
stwierdzony przypadek,
c) dostarczenie płynu CES lub płynu DAF nie spełniającego
wymogów (właściwości i parametrów) określonych w
załączniku nr 1 do umowy, co zostanie potwierdzone

badaniami (opinią), o których mowa w § 2 ust. 4, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
odpowiednio:
- 1 000 zł jeżeli płyn nie został zużyty,
- 2 000 zł jeżeli płyn został zużyty,
4) jeżeli w trakcie realizacji umowy:
a) badanie płynu CES lub płynu DAF prowadzone zgodnie z § 2
ust. 4 niniejszej umowy, wykaże dwukrotne (dla dwóch
różnych dostaw ) niezgodności w stosunku do wymagań i
warunków określonych w załączniku nr 1 do umowy,
b) Wykonawca nie wznowi lub nie uzyska nowego dopuszczenia
do stosowania płynu CES lub płynu DAF według norm i
dopuszczeń określonych w § 1 ust.1, to Zamawiający odstąpi
od umowy z winy Wykonawcy, a Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę, o której mowa w pkt 5 niniejszego
ustępu,
5) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % ceny transakcji,
o której mowa w §5 .
2. Za nieterminowe uregulowanie należności Zamawiający zapłaci
Wykonawcy odsetki ustawowe według obowiązujących przepisów.
3. Strony na zasadach ogólnych mogą dochodzić odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych.
4. Należności za kary umowne będą rozliczane poprzez kompensatę
w terminach płatności faktur za wykonane dostawy.
§7
Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od umowy określonych w § 6
Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie
natychmiastowym w przypadku:
1) rażących zaniedbań ze strony Wykonawcy, których pomimo wezwania
do usunięcia lub zaprzestania, Wykonawca nie usunął lub nie
zaprzestał,
2) w razie odmowy przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy w
uzgodnionym terminie,
3) występowania przesłanek do naliczania kary umownej zgodnie z § 6 co
najmniej trzykrotnie w okresie jednego kwartału.
§8
Dopuszczalny zakres zmian umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian umowy w
zakresie:

1) zmiany płynu CES lub płynu DAF na inny (równoważny):
a) w przypadku wprowadzenia przez producenta autobusu lub
producenta silnika Cummins typ ISB Euro 6 oraz producenta
silnika PACCAR typ MX11 Euro 6 , nowych wymogów
jakościowych, norm, dopuszczeń, których pierwotnie nie
wymagano,
b) ustawowej konieczności zmiany technologii produkcji danego
płynu CES lub płynu DAF (np.: wejście w życie przepisów
zakazujących stosowania danego składnika lub składników płynu),
2) zmiany zamawianej ilości (określonej w § 1 ust. 1) płynu CES lub
płynu DAF w zakresie większym niż 40 %, w przypadku zmiany
ilości posiadanego taboru autobusowego lub zmian ilości
wykonywanych zadań przewozowych,
3) ceny określonej w § 4 ust. 1, w przypadku ustawowej zmiany stawek
podatku VAT; w takim przypadku zwiększeniu lub zmniejszeniu
(odpowiednio do zmiany stawek VAT) ulegną:
a) kwota podatku VAT zawarta w cenie jednostkowej,
b) cena jednostkowa płynu CES lub płynu DAF (cena ta zostanie
zmieniona odpowiednio o kwotę, o jaką zmianie uległ podatek
VAT).
2. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt: od 1 do
3, jest spisanie protokołu konieczności pomiędzy stronami umowy,
określającego szczegółowy zakres wprowadzanych zmian i przyczynę
ich wprowadzenia.
§9
1.Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania
umowy.
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić przed terminem określonym w ust.
1, jedynie w przypadkach określonych w: § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b), § 6 ust.
1 pkt 4, § 9 ust.3
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Jeżeli całkowita cena transakcji określona w § 5 niniejszej umowy nie
zostanie wyczerpana w terminie, o którym mowa w ust 1, dopuszcza
się możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy nie dłużej
jednak niż o kolejne 6 miesięcy, licząc od zakończenia okresu jej
obowiązywania ustalonego zgodnie z ust. 1.

§ 10
Przelew wierzytelności z niniejszej umowy wymaga zgody
Zamawiającego.
§ 11
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały
zastosowanie wytyczne zawarte w zaproszeniu do składania ofert
i Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
§ 12
1. Zamawiający oświadcza, że w Spółce wdrożony został Zintegrowany
System Zarządzania zgodny z normą PN – EN ISO 9001:2009, ISO
14001:2004, PN-N 18001: 2004.
Z uwagi na powyższe Wykonawca zobowiązany jest podczas całego
okresu trwania umowy, realizować przedmiot umowy zgodnie z
postanowieniami
określonymi
w
„Zasadach
dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego
oraz ochrony środowiska obowiązujących na terenie PKM Sosnowiec
Sp. z o. o.”, stanowiącymi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że funkcję koordynatora do zagadnień
określonych w ust. 1, pełni Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego
Systemu Zarządzania.
3. Zamawiający ustanawia:
1) Właścicieli procesu dostaw:
a) Ryszard Rynczuk – Kierownik Oddziału w Sosnowcu,
b) Halina Farion – Kierownik Oddziału w Dąbrowie Górniczej,
2) Koordynatorów dostaw:
a) Gabriela Banachowicz - Specjalista ds. Gospodarki Materiałowej
Oddziału Sosnowiec,
b) Tadeusz Bacia - Kierownik Działu Technicznego Oddziału
Sosnowiec,
c) Beata Blicharska – Specjalista ds. Gospodarki
Materiałowej Oddziału Dąbrowa Górnicza.
4. Wykonawca wyznacza osobę do kontaktów sprawie realizacji niniejszej
umowy w osobie: …................. ,tel. kontaktowy ….........................

§ 13
Załączniki stanowiące integralną część umowy
Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy,
Załącznik nr 2 – Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny
pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz
ochrony środowiska obowiązujące na terenie
PKM Sosnowiec Sp. z o.o.
Załącznik nr 3 - Klauzula Informacyjna.

Wykonawca:

Zamawiający:

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

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

