
UMOWA DOSTAWY 

 

zawarta w dniu ……………. r. pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym - Lublin –Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

z siedzibą w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, zarejestrowanym w Sądzie 

Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000013941, NIP 712-015-79-66, REGON 430901523, kapitał 

zakładowy: 60.846.600,00 zł, reprezentowanym przez : 

  ……………...........  – …………………. 

 ……………………  – …………………. 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,  

a 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. : 

   

 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”. 

  

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu oryginalnych części  

do sprężarek powietrza HYDROVANE 504.  

2. Szczegółowy wykaz asortymentowy części wraz z ich cenami jednostkowymi zawiera załącznik 

nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Zamówione części dostarczane będą przez Wykonawcę do magazynu Zamawiającego, 

znajdującego się w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 56, środkiem transportu i na koszt 

Wykonawcy w terminach określonych harmonogramem (zał. nr 1) oraz dla zamówień 

dodatkowych w terminie ….. dni od dnia złożenia zamówienia.  

4. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z terminu dostawy określonego w ust. 3, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od złożonego zamówienia i dokonania zakupu od 

innego dostawcy. W razie poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów  

z tego tytułu, w szczególności wynikających z wyższej ceny niż określona w § 1 ust. 2 lub 

transportu zamówionych części, kwotą tych kosztów Zamawiający ma prawo obciążyć 

Wykonawcę.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw na warunkach określonych w niniejszej 

umowie. 

§ 2 

1. Zapłata za każdą dostawę zrealizowana zostanie po dostarczeniu części przez Wykonawcę,  

w formie przelewu w terminie …….. dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez swojego 

podpisu. 

2. Podatek VAT doliczony zostanie bezpośrednio do faktury. 

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się utrzymać niezmienione ceny części, o których mowa w  § 1 ust. 2, przez 

cały okres realizacji niniejszej umowy. 

 



§ 4 

1. Wykonawca udziela gwarancji należytej jakości dostarczanych części w zakresie zachowania 

właściwości oraz parametrów technicznych. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na części w okresie ……… miesięcy od dnia dostawy. 

3. W razie stwierdzenia wadliwości dostarczonych części, Zamawiający odmówi potwierdzenia 

realizacji dostawy i wyznaczy Wykonawcy termin wymiany wadliwego towaru na wolny od wad. 

4. W  przypadku stwierdzenia wad towaru po przyjęciu dostawy, Zamawiający zgłosi reklamację 

Wykonawcy w formie protokołu reklamacyjnego. 

5. W przypadkach określonych w § 4 ust. 3 i 4, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

towaru wolnego od wad w terminie 48 godzin od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego. 

6. W uzasadnionych okolicznościach, które nie wynikają z winy Wykonawcy, dopuszcza się 

ustalenie pomiędzy stronami dłuższego terminu dostawy towaru wolnego od wad niż wskazany  

w ust. 5. 

7. W sytuacji niewywiązania się przez Wykonawcę  z terminu  dostawy towaru wolnego od wad, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od złożonego zamówienia i dokonania zakupu od 

innego dostawcy. W razie poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów z tego tytułu, 

w szczególności wynikających z wyższej ceny niż określona w § 1 ust. 2 lub transportu 

zamówionego towaru, kwotą tych kosztów Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę. 

8. Rozpatrzenie reklamacji wadliwego towaru nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania 

protokołu reklamacyjnego przez Wykonawcę. 

 

§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2019 r.  do dnia 31.12.2019 r.  

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym pisemnym 

wypowiedzeniem. 

3. Strony dopuszczają rozwiązanie umowy bez zastosowania terminu określonego w ust. 2  

za wzajemnym porozumieniem. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku 

rażącego naruszenia postanowień umowy przez jedną ze stron. 

 

§ 6 

1. Za nieterminowe wykonanie zamówienia lub nieterminową dostawę towaru wolnego od wad 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości niezrealizowanej dostawy za 

każdy dzień przekroczenia ustalonego terminu.  

2. Za nieterminowe regulowanie należności wynikające z wystawionych faktur, Wykonawca może 

naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe. 

 

§ 7 

Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy handlowej w sprawach dotyczących wszystkich 

postanowień niniejszej umowy. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej  

w postaci aneksu.  

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 



§ 10 

Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy podlegają rozstrzygnięciu Sądów 

Powszechnych w Lublinie właściwych dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 
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