Nr postępowania:

Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć Wykonawcy)

Z/PO/2020/03/2

Wzór UMOWY Nr …........./

zawarta w dniu …......................... 2020 roku, z mocą obowiązywania od dnia
………….. roku pomiędzy:
1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
• z siedzibą w 41-219 Sosnowiec ul. Lenartowicza 73
• wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców o numerze KRS
0000058568
• NIP 644-25-21-816
• REGON 273572779
• Kapitał zakładowy Spółki: 37 708 000 zł,
reprezentowaną przez:
1. mgr Marka Pikułę
– Prezesa Zarządu
2. mgr Dorotę Nowak
– Członka Zarządu
zwanym dalej Zamawiającym, a
2. ….......................................................................
• z siedzibą w …...................................................,
• wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców o numerze KRS
….........................
• NIP ….........................
• REGON ….............................
• Kapitał zakładowy spółki:
reprezentowaną przez:
- …...............................................................................,
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania
prowadzonego w formie przetargu otwartego zgodnie z „Zasadami udzielania
przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu zamówień
w trybie innym, aniżeli określony w Prawie Zamówień Publicznych”, w ramach
niniejszej umowy, zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie zamawiającemu
500 000,00 litrów selektywnego reduktora NOx, stosowanego w systemach
selektywnej redukcji katalitycznej SCR silników wysokoprężnych ( zwanego dalej
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2.

3.

4.

5.

reduktorem NOx ).
Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 3, gwarantuje Zamawiającemu dostarczać
reduktor AdBlue/NOx spełniający wymagania, parametry i właściwości zgodne z
normą ISO 22241-1, której wymagania szczegółowo określone zostały w
załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy w sposób
uwzględniający ewentualne zmiany przepisów prawa, jakie nastąpiły w okresie
pomiędzy zawarciem przedmiotowej umowy, a jej wykonaniem, w zakresie
wymagań jakościowych dla reduktora NOx. W szczególności obowiązek ten
dotyczy dostarczania Zamawiającemu reduktora NOx spełniającego wymagania
określone wyżej wymienionymi przepisami.
Ilości zamawianego płynu NOx określone w ust. 1, przyjęte zostały na podstawie
fabrycznych instrukcji autobusów i nie należy ich traktować, jako ilości ściśle
wiążących dla zawieranej umowy. Dokładna ilość zamawianego płynu NOx
będzie wynikała z bieżących potrzeb Zamawiającego i może ulec zmianie w
zakresie o +/-20%. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany umowy
(zwiększenie lub zmniejszenie) i nie wymagają aneksu do umowy.
Zamawiający oświadcza, że:
1) nie będzie prowadził odsprzedaży dostarczonego, w ramach niniejszej umowy,
przez Wykonawcę reduktora NOx na rzecz osób trzecich, a przeznaczy go
wyłącznie na potrzeby własne, tj. do posiadanego taboru komunikacyjnego i
niekomunikacyjnego (autobusy komunikacji miejskiej, pojazdy specjalistycznej
pomocy drogowej itp.).
2) nie będzie mieszał dostarczonego w ramach niniejszej umowy
reduktora NOx z płynami innych wykonawców.
§2
Warunki realizacji dostaw i odbioru reduktora NOx

1. Wykonawca zobowiązuje się własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko,
dostarczać Zamawiającemu zamówiony reduktor NOx w całym okresie trwania
umowy na zasadzie: „loco” stacje paliw Zamawiającego zlokalizowane w:
1) Sosnowcu , przy ul. Lenartowicza 73,
2) Dąbrowie Górniczej , przy Al. Piłsudskiego 60.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw reduktora NOx na
warunkach i zasadach określonych w załączniku nr 2 do umowy.
§3
Oświadczenia Wykonawcy
1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę, który nie może
powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy innemu
podmiotowi.
2. Wykonawca oświadcza , że zapoznał się z Wymaganiami w zakresie bezp. informacji
dla KONTRAHENTÓW oraz podmiotów współpracujących zamieszczonymi na
stronie www.pkm.pl w zakładce informacje o przetargach.
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§4
Warunki umowy i warunki płatności
1. Cena

za jeden litr reduktora NOx wynosi ….................... brutto
(słownie:.....................................) w tym podatek VAT …................ (słownie:
…...............................................).
2. Całkowita cena transakcji tj: dostawa 500 000,00 litrów reduktora NOx wynosi
….................................. brutto (słownie: …..................................................), w tym
podatek VAT: …............................. (słownie: ….........................................).
3. Rozliczenie za dostawy reduktora NOx odbywać się będzie pomiędzy Zamawiającym
i Wykonawcą na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.
4. Fakturowanie dostaw reduktora NOx odbywać się będzie według ceny określonej w
ust. 1.
5. Cena, o której mowa w ust. 1 może być waloryzowana w miarę możliwości
Zamawiającego jednak nie częściej niż co 12 miesięcy. W takim przypadku
Wykonawca każdorazowo musi udokumentować przyczynę zmiany ceny oraz
wskazać obiektywne czynniki uzasadniające wniosek o zmianę tej ceny.
6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT, upoważnionym do otrzymania
faktur VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej: 644-25-21-816.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian ceny określonej w ust. 1, w
przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT; w takim przypadku zwiększeniu
lub zmniejszeniu (odpowiednio do zmiany stawek VAT) ulegnie:
1) kwota podatku VAT zawarta w cenie jednostkowej,
2) cena jednostkowa za 1 litr reduktora AdBlue/NOx (cena ta zostanie zmieniona
odpowiednio o kwotę, o jaką zmianie uległ podatek VAT).
8. Zamawiający dokona zapłaty za dostawy reduktora NOx przelewem w terminie do 30
dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę. 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 zapłacie za okres od trzydziestego pierwszego dnia od wystawienia faktury do
dwudziestego dnia po otrzymaniu jej przez Zamawiającego.
9. Cesja wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego może nastąpić
wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną, pod rygorem nieważności, w formie
pisemnej.
10. 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.
11. Zapłata należności, za wykonanie przedmiotu umowy dokonana będzie przelewem
bankowym na konto bankowe nr: ………………………. .
12. Zamawiający
dokonuje zapłaty wyłącznie na rachunek bankowy ujawniony w
elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, na tzw.
„białej liście podatników”, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług („Wykaz”). W przypadku, gdy wskazany w ust. 11
numer rachunku bankowego nie jest ujawniony w wykazie, na który Zamawiający
zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie (cenę), uprawnia Zamawiającego do
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wstrzymania się z dokonaniem zapłaty, aż do:
1) dnia ujawnienia rachunku bankowego w wykazie
lub
2) do dnia wskazania Zamawiającemu innego rachunku bankowego ujawnionego w
wykazie, na który Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie, o
którym mowa w ust. 1.
Wstrzymanie się z zapłatą wynagrodzenia przez Zamawiającego nie stanowi
podstawy do naliczenia odsetek za opóźnienie w zapłacie przez Zamawiającego, jak
również wszelkich innych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego (np.
podstawy do odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, zapłaty kar
umownych lub odszkodowania).
13. Zamawiający działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191),
wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych dla wykonanych w
ramach umowy usług.
14. W razie naruszenia przez Wykonawcę prowadzącego działalność gospodarczą,
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.
15. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, realizując
obowiązek nałożony przez art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że posiada status
dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292).
§5
Warunki gwarancji
1. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Zamawiającego okresowej

(wyrywkowej) kontroli, w niezależnym laboratorium akredytowanym przez
Polskie Centrum Akredytacji, odnośnie zgodności dostarczonego reduktora NOx z
wymaganiami i warunkami określonymi w załączniku nr 1 do umowy. Wyniki
pojedynczych pomiarów będą interpretowane na podstawie kryteriów określonych
w aktualnie datowanej normie ISO 22241-2.
2. Jeżeli kontrola o której mowa w ust. 1, wykaże jakąkolwiek rozbieżność z
warunkami i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, całą dostawę,
z której będzie pochodziła badana próbka, uznaje się za niezgodną
z
zamówieniem, co w konsekwencji prowadzić będzie do wszczęcia procedury
reklamacyjnej, o której mowa w ust 5.
3. W zależności od wyników badań laboratorium, o którym mowa w ust. 1 opłaty z
tytułu wykonanych badań obciążą:
1) Zamawiającego, jeżeli wyniki badań nie potwierdzą niezgodności dostarczonego
reduktora NOx z dokumentami dostawy dostarczonymi przez Wykonawcę,
2) Wykonawcę, jeżeli wyniki badań potwierdzą niezgodność dostarczonego
reduktora NOx z dokumentami dostawy dostarczonymi przez Wykonawcę
(należność będzie refakturowana na Wykonawcę).
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4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, Wykonawca ma prawo do

5.

6.

7.

8.

przekazania (w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych, licząc od dnia
otrzymania reklamacji) pobranych przez siebie próbek zareklamowanej partii
(dostawy) reduktora NOx do badań w wybranym przez siebie laboratorium
posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
Zamawiający złoży każdorazowo u Wykonawcy reklamację dostarczonego
reduktora NOx, jeżeli:
1) dane zawarte w dokumentach danej dostawy reduktora NOx różnią się od
warunków i wymagań określonych dla reduktora NOx w załączniku nr 1 do
umowy,
2) wyniki badań (przeprowadzonych zgodnie z zasadami, o których mowa w
ust.1) próbki reduktora NOx wykazały niezgodność w stosunku do wymagań i
warunków określonych dla reduktora NOx w załączniku nr 1 do umowy.
Reklamacje dostarczonego reduktora NOx, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2
Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać Wykonawcy faksem na nr:
…..............................., w terminie 24 godzin, licząc od momentu powzięcia
informacji stanowiącej podstawę złożenia reklamacji oraz potwierdzić ten fakt na
piśmie do siedmiu dni poprzez nadanie listu poleconego w tym terminie.
Na reklamację zgłoszoną zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 6,
Wykonawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi Zamawiającemu w terminie 24
godzin faksem na nr: 32 2927445 oraz potwierdzić ten fakt na piśmie do 7 dni,
poprzez dostarczenie pisma.
Jeżeli reklamacja dostarczonego reduktora NOx będzie zasadna, Wykonawca na
własny koszt i ryzyko odbierze zareklamowany reduktor NOx (o ile ten nie został
jeszcze zużyty) i zwróci Zamawiającemu koszty jego zakupu (zwrot kosztów
zakupu nie dotyczy przypadków określonych w ust. 5 pkt 1 niniejszego
paragrafu).

§6
Kary umowne
Strony ustalają następujące kary umowne:
1) za nieterminową realizację dostaw realizowanych w oparciu o składane przez
Zamawiającego zamówienia (o których mowa w ust. 1 załącznika nr 2 do
niniejszej umowy) oraz brak reduktora NOx Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł,
2) za nienależyte wykonanie umowy w przypadkach, o których mowa:
a) w § 5 ust 5 pkt 1 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 200,00zł,
b) w § 5 ust. 5 pkt 2 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości odpowiednio:
- 300 zł, jeżeli reduktor NOx, którego reklamacja dotyczy, nie został
zużyty,
- 500 zł, jeżeli reduktor NOx, którego reklamacja dotyczy, został zużyty,
- pokryje udokumentowane koszty naprawy pojazdów związane z
niewłaściwą jakością reduktora NOx,
3) w przypadku gdy opóźnienie, o którym mowa w pkt 1, przekroczy 24 godziny
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wysokość kary umownej obliczonej zgodnie z pkt 1, ulega podwojeniu po
upływie 24 godzin i naliczana jest za każde kolejne 24 godziny,
4) jeżeli w trakcie realizacji umowy badania reduktora NOx, prowadzone zgodnie
z § 4 niniejszej umowy, wykażą dwukrotnie (dla dwóch różnych dostaw)
niezgodności w stosunku do wymagań i warunków określonych dla reduktora
NOx w załączniku nr 1 do umowy, to Zamawiający ma prawo odstąpić od
umowy lub wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym
z winy
Wykonawcy,
5) za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenia umowy w trybie
natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,5 % ceny transakcji, o której mowa w § 4 ust. 2.
§7

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie

…………… i w wysokości 2% ceny oferty, co stanowi kwotę ……………..zł
(słownie: …………………………………).
2. Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone Wykonawcy w
ciągu 30 dni, od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane (wykonanie wszystkich zobowiązań wynikających z umowy).
§8
1. Zamawiający oświadcza, że w Spółce wdrożony został Zintegrowany System
Zarządzania zgodny z normą PN – EN ISO 9001:2015, PN – EN ISO 14001:2015,
PN-EN 45001: 2018.
Z uwagi na powyższe Wykonawca zobowiązany jest podczas całego okresu trwania
umowy, realizować przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami określonymi w
„Instrukcji nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych wraz z Polityką
Zintegrowanego Systemu Zarządzania”, stanowiącymi załącznik nr 3 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) Właściciela / li procesu usług:
- …................................- ........................... tel. kontaktowy.........................,
mail. ……………
- …................................- ........................... tel. kontaktowy..........................,
mail. ……………
2) Koordynatora / ów usług:
- …................................- ........................... tel. kontaktowy............................,
mail. ……………
- …................................- ........................... tel. kontaktowy.............................,
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mail. ……………
4. Wykonawca wyznacza osobę do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy w
osobie
….............................. tel. kontaktowy.....................,mail. ……………………………..
§9
Postanowienia końcowe
1. Niniejsza umowa z zastrzeżeniem ust. 2, zostaje zawarta na okres 36 miesięcy,
licząc od dnia obowiązywania.
2. Jeżeli przedmiot umowy (określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy) nie zostanie
wyczerpany w terminie, o którym mowa w ust 1, dopuszcza się możliwość
przedłużenia okresu jej obowiązywania maksymalnie o 12 miesięcy.
3. Rozwiązanie umowy może nastąpić przed terminem określonym w ust. 1 jedynie
w przypadkach określonych w: § 1 ust. 3, § 7 ust. 1 pkt 4, Wszelkie zmiany
umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywać sądy właściwe dla
siedziby Zamawiającego.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
umowy:
1) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z
pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu
ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
2) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
3) z powodu uwarunkowań techniczno – technologicznych wynikających z
konieczności realizowania umowy, przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych – ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub konieczności
unifikacji stosowanych przez Zamawiającego programów komputerowych,
rozwiązań technicznych lub urządzeń.
7. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego (np.: utrata zadań
przewozowych), czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca
może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
8. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie niniejszej umowy
lub opóźnienie jej wykonania, jeżeli spowodowane jest to okolicznościami siły
wyższej. Przez siłę wyższą uważa się wszelkie okoliczności leżące poza kontrolą
Stron niniejszej umowy, a w szczególności: wojny, rozruchy, strajki, lokauty i inne
spory zbiorowe, klęski żywiołowe, pożary, sabotaże.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
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§ 10
Załączniki stanowiące integralną część umowy
1. Załącznik nr 1

2.
3.
4.

5.
6.

Parametry i właściwości chemiczne oferowanego przez
Wykonawcę reduktora NOx (załącznik dołączony na etapie
podpisania umowy),
Załącznik nr 2 - Zasady zachowania ciągłości dostaw reduktora NOx i warunki
ich odbioru,
Załącznik nr 2.1 - Wymagania dotyczące świadectwa jakości reduktora NOx,
Załącznik nr 2.2 - Protokół przyjęcia dostawy reduktora NOx,
Załącznik nr 3 – Instrukcja nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych
wraz z Polityką ZSZ,
Załącznik nr 4 – dokument potwierdzający wniesienie należytego wykonania
umowy (dokument załączony na etapie podpisania umowy).

Wykonawca:

…....................................

-

Zamawiający:

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