
Załącznik nr 2
UMOWA MZK.TT-........................../2019

W dniu __________2019 w Toruniu
pomiędzy
Miejskim  Zakładem  Komunikacji  w  Toruniu  Spółka  z  Ograniczoną  Odpowiedzialnością,
z siedzibą  w Toruniu  przy  ul.  Sienkiewicza 24/26,  wpisaną do  rejestru  przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000406721 przez Sąd Rejonowy w Toruniu,
NIP 8790177233, wysokość kapitału zakładowego 54 753.000,00 zł reprezentowaną przez:
1) Zbigniewa Wyszogrodzkiego - Prezesa Zarządu
2) Piotra Ramę – Zastępcę Prezesa d/s Eksploatacyjno - Technicznych
zwaną dalej „Odbiorcą”
a
..
zwanym dalej „Dostawcą”
w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego została zawarta umowa następującej
treści:

[przedmiot umowy]
§ 1

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać Odbiorcy w okresie od dnia zawarcia umowy
do 30-06-2020  roku materiały  spawalnicze  wg  asortymentu  i  o  parametrach
zgodnych z opisanymi w specyfikacji asortymentowej stanowiącej załącznik numer 1
do umowy a Odbiorca odebrać dostarczony towar i zapłacić umówione wynagrodzenie.

2. Szczegółowy wykaz materiałów spawalniczych oraz ich liczbę określa  załącznik nr 1
do umowy.

3. Ilości wskazane w załączniku nr 1 do umowy są wielkościami szacunkowymi.
[zamówienia szczegółowe, termin i miejsce dostaw]

§ 2
1. Zamówienia szczegółowe będą składane sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Odbiorcy,

za pośrednictwem  faksu  lub  poczty  elektronicznej  (wiadomość  e-mail)  przez
upoważnionego pracownika Odbiorcy na adres e-mail Dostawcy...........................

2. Dostawy  następować   będą  w  terminie  14 dni od  daty  złożenia  zamówienia
szczegółowego Dostawcy.

3. Miejsce  dostawy:  Magazyn  Odbiorcy  na  terenie  zajezdni  tramwajowej  przy
ulicy Sienkiewicza 24/26 w Toruniu.

4. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych towarów na swój koszt, na
miejsce dostawy, w terminie realizacji, wraz z niezbędnymi atestami i dopuszczeniami
wymaganymi przez polskie prawo oraz kartami charakterystyki substancji niebezpiecznej
z opisem w języku polskim.

5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczona rzecz ma wady Odbiorca zawiadamia o tym
Dostawcę. Dostawca w terminie 7 dni od zawiadomienia dostarcza towar wolny od wad
i odbiera wadliwy towar.

[wynagrodzenie Dostawcy i sposób płatności]
§ 3

1. Wynagrodzenie Dostawcy z tytułu realizacji  poszczególnych zamówień szczegółowych
obliczane  będzie w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w załączniku nr 1 do umowy
i powiększane o podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki.

2. Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie netto Dostawcy z tytułu realizacji umowy nie
może przekroczyć kwoty: …...…............. zł (słownie …........................................… zł).
MZK w Toruniu Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 24/26 87-100 Toruń tel.-48 56 655 52 00 fax -48 56 655 53 39 zaklad@mzk.torun.pl – www.mzk.torun.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721 kapitał zakładowy 54 753 000,00 zł – opłacony w całości Regon: 341227892
NIP 8790177233 Bank PEKAO S.A. 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292

http://www.mzk.torun.pl/


3. Zapłata  za  dostarczone  towary  (zrealizowane  zamówienie  szczegółowe)  następować
będzie na podstawie faktur prawidłowo wystawionych przez Dostawcę, w terminie  21
dni od dnia ich doręczenia Odbiorcy.

4. Zapłata dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na
fakturze.

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Odbiorcy.
6. Warunkiem  dokonania  zapłaty  wynagrodzenia  będzie  dołączenie  przez  Dostawcę

dokumentu  WZ  danej  partii  materiałów  spawalniczych,  stwierdzającego  ich  jakość,
kompletność oraz terminową realizację dostawy.

[kary umowne]
§ 4

1. Dostawca  zobowiązany  jest  zapłacić  Odbiorcy  w  przypadku  niewykonania  lub
nienależytego wykonania umowy lub jej części karę umowną w wysokości:
1) 0,10 % wartości wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w  § 3 ust. 2

za każdy dzień zwłoki w dostawie,
2) 10  % wartości  wynagrodzenia  umownego,  o  którym  mowa  w  §  3  ust.  2

w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Odbiorcy.
1. Łączna wartość kar, którymi Odbiorca może obciążyć Dostawcę nie może przekroczyć

10 % wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 2.
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokryje poniesionej szkody, strona może

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia Dostawcy na co Dostawca wyraża

zgodę

                                                 [zmiany umowy]
                                                          §5

1. W przypadku niepełnej realizacji umowy do dnia 31 lipca 2020 roku strony przewidują 
możliwość  przedłużenia  terminu  obowiązywania  umowy o  maksymalnie  3  miesiące.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem  
nieważności.

[opóźnienie Dostawcy]
§ 5

1. W  razie  opóźnienia  Dostawcy  Odbiorca  może  żądać,  niezależnie  od  wykonania
zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

2. Jednakże  gdy  wskutek  opóźnienia  Dostawcy  świadczenie  utraciło  dla  Odbiorcy
całkowicie  lub  w przeważającym stopniu  znaczenie,  Odbiorca  może świadczenia  nie
przyjąć i żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

[postanowienia końcowe]
§ 6

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Wszelkie  spory  mogące wyniknąć  w związku  z  wykonaniem umowy strony  poddają
rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Odbiorcy.

3. W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową będą  miały  zastosowanie  właściwe
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Dostawca                                                                                                    Odbiorca
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