
 Strona 1 z 3 

UMOWA DOSTAWY 

 

zawarta w dniu  …………..2021 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. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy akumulatorów kwasowo-ołowiowych:  

1) …………………..  w cenie ……………. zł netto, 

2) …………………..  w cenie ……………. zł netto. 

2. Akumulatory dostarczane będą przez Wykonawcę sukcesywnie, każdorazowo na podstawie 

indywidualnych zamówień, określających ich asortyment i ilość, środkiem transportu i na koszt 

Wykonawcy, w terminie do …..   dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Miejscem dostawy 

będą magazyny Zamawiającego, zlokalizowane w Lublinie przy ul. A. Grygowej 56.  

Dostawy realizowane będą w godz. od 600 do 1330 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

3. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, które nie wynikają z winy Wykonawcy, przy 

składaniu zamówienia dopuszcza się ustalenie pomiędzy stronami terminu dostawy innego niż 

wymieniony w ust. 2. 

4. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z terminu dostawy określonego w ust. 2 lub 

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. 1 lub transportu 

zamówionych akumulatorów, kwotą tych kosztów Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę.  

5. Złożenie zamówienia u Wykonawcy zobowiązuje go do realizacji zamówienia na warunkach 

określonych w niniejszej umowie i w złożonym zamówieniu. 

6. Zamówienia na poszczególne dostawy składane będą przez Zamawiającego w dni robocze pocztą 

elektroniczną na adres e-mail  ……....................... lub telefonicznie pod numerem  

…………………………………… 

 

§ 2 

1. Zapłata za każdą dostawę nastąpi po odebraniu towaru, przelewem w terminie 30 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. 
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§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać niezmienione ceny akumulatorów, wymienionych w § 1 

ust. 1, przynajmniej do 31.10.2022 r. 

2. Po upływie terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, w przypadku wzrostu cen 

surowców do produkcji lub ustawowego wzrostu kosztów pracy, Wykonawca może wnioskować  

do Zamawiającego o zmianę cen akumulatorów. 

3. W przypadku zmian wynikających z dokonanej przez właściwy organ państwowy zmiany stawki 

podatku od towarów i usług, stawki podatku akcyzowego lub innych opłat wynikających  

ze zmiany przepisów prawa, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na ceny akumulatorów, 

Wykonawca może wnioskować do Zamawiającego o zmianę ich cen przed upływem okresu 

wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. W przypadkach wymienionych w ust. 2 i 3, o konieczności wprowadzenia zmiany cen 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z wyprzedzeniem minimum dwóch 

tygodni w postaci pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie. 

5. Zmiana cen wymaga dla swej ważności pisemnej zmiany treści niniejszej umowy w postaci 

aneksu. 

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie dostarczane przez niego akumulatory: 

1) są fabrycznie nowe, dobrej jakości, nieuszkodzone, 

2) spełniają normy i atesty dopuszczające do stosowania na rynku krajowym oraz posiadają 

parametry techniczne zgodne z kartami charakterystyki producenta. 

2. Wykonawca udziela gwarancji należytej jakości dostarczanych akumulatorów w zakresie 

zachowania właściwości oraz parametrów technicznych zgodnie ze specyfikacją producenta. 

3. Wykonawca udziela gwarancji na akumulatory w okresie ………. miesięcy od dnia dostawy. 

4. W razie stwierdzenia wadliwości dostarczonych akumulatorów, Zamawiający odmówi 

potwierdzenia realizacji dostawy i wyznaczy Wykonawcy termin wymiany wadliwego towaru na 

wolny od wad. 

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

Wykonawcy w formie protokołu reklamacyjnego. 

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

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

7. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, które nie wynikają z winy Wykonawcy, 

dopuszcza się ustalenie pomiędzy stronami dłuższego terminu dostawy towaru wolnego od wad 

niż wskazany w ust. 6. 

8. 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. 1 lub transportu 

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

9. 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 …………………… r.  do dnia ……………………..  r.  
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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 0,3 % 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 

1. Zamawiający, działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935) oświadcza,  

że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 wyżej wymienionej ustawy. 

2. Wykonawca, działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935) oświadcza,  

że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 wyżej wymienionej ustawy. 

 lub 

2. Wykonawca oświadcza, że nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935). 

§ 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. 

 

 

       WYKONAWCA                                                                                          ZAMAWIAJĄCY 

 

  

 

 

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

 

 


