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WZÓR UMOWY nr  ZR-…../2022 
 

Zawarta w dniu ...................... pomiędzy następującymi Stronami: 

Przedsiębiorstwem Techniczno – Handlowo  - Usługowym „INTERPROMEX” Spółką  
z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Będzinie (42-500), ul. Paryska 11, 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII 
Gospodarczy - KRS 0000074721, NIP 625-001-03-56, REGON 003453009, wysokość 
kapitału zakładowego: 5.001.279,00 zł,  
reprezentowaną przez: 
1.  Oliwera Topolskiego - Prezesa Zarządu 
2.  Macieja Fazana  - Wiceprezesa Zarządu 
zwaną w treści umowy Zamawiającym, 

a 

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

REGON: ....................................    NIP: ..................................... KRS: ................................... 
reprezentowanym przez : 

1. ................................................................................... 

2. ................................................................................... 

zwanym w treści umowy Wykonawcą. 

 
§ 1 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą cenową, 

do sukcesywnego dostarczania do siedziby Zamawiającego, tj.: Będzin  
ul. Paryska 11 materiałów eksploatacyjnych (oleje i smary) do samochodów osobowych  
i ciężarowych stanowiących tabor samochodowy Zamawiającego.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości materiałów 
eksploatacyjnych niż ta, o którą pytał w zapytaniu cenowym z powodu zmian 
okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć i na które Zamawiający nie 
miał wpływu. W sytuacji takiej Wykonawca nie będzie wnosił żadnych zastrzeżeń oraz 
roszczeń.  

3. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do realizacji części zamówienia w ciągu 
trzech dni roboczych od dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną. Zamówienie 
będzie składane na wskazany adres email Wykonawcy tj. : 
…………………………………….. 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu atesty, certyfikaty oraz inne dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie do użytku zamówionych materiałów eksploatacyjnych. 

 
 

§ 2 
 

Termin dostawy przedmiotu zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 

§ 3 
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1. Strony ustalają ceny materiałów eksploatacyjnych zgodnie z przyjętą ofertą cenową. Ceny 
jednostkowe poszczególnych materiałów eksploatacyjnych, określone zostały przez 
Wykonawcę w wykazie asortymentowo ilościowym – załącznik nr 1 do umowy stanowiący 
jej integralną część. Podane ceny uwzględniają koszty transportu materiałów 
eksploatacyjnych do siedziby Zamawiającego tj.: Będzin ul. Paryska 11. 

2. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych materiałów eksploatacyjnych 
wymienionych w załączniku nr 1 do umowy przez cały okres jej trwania.  

3. Zapłata za każdorazową dostawę, stosownie do ilości dostarczonych materiałów 
eksploatacyjnych, następować będzie na podstawie wystawionej faktury VAT.  

4. Zamawiający dokona zapłaty na konto bankowe wskazane w fakturze VAT  
w terminie 30 dni od daty prawidłowo dostarczonej faktury VAT Zamawiającemu. 

5. Za termin zapłaty uważa się obciążenie rachunku Zamawiającego.  
6. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury VAT bez podpisu 

Zamawiającego na fakturze.  
7. Wartość zamówienia brutto materiałów eksploatacyjnych nie przekroczy kwoty jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia tj.: ………………… zł. 
 

§ 4 
 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wady i uszkodzenia zmniejszające wartość  
lub użyteczność materiałów eksploatacyjnych dostarczanych Zamawiającemu.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy  w przypadku dostaw 
materiałów eksploatacyjnych nie spełniających określonych w umowie norm lub nie 
mających wskazanych w niej parametrów jakościowych (wady fizyczne). Dostarczenie do 
siedziby Zamawiającego rzeczy wadliwych jest niedopuszczalne.  

 
§ 5 

 
1. Strony zastrzegają następujące kary umowne: 

- w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie materiałów  
eksploatacyjnych nie dostarczonych w terminie umownym, karę zapłaci Wykonawca 
Zamawiającemu. 
- w wysokości 5% ceny ofertowej brutto w przypadku odstąpienia od realizacji  umowy 
przez Wykonawcę, karę zapłaci Wykonawca Zamawiającemu.  

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej  szkody, strony 
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.  

 
§ 6  

 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  

 
§ 7 

 
Strony zgodnie ustalają, że bez zgody Zamawiającego nie można wierzytelności przenieść  
na osoby trzecie zgodnie z art. 509 K.C.  
 
 
 
 

§ 8 
 



Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowo - Usługowe 
         „INTERPROMEX” Spółka z o.o. 

42 – 500 Będzin, ul. Paryska 11 
 
Strony zgodnie ustalają, że wszelkie zmiany dotyczące  przedmiotu umowy wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.  
 
 

§ 9 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego  
 

§ 10  
 

Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  
 

§ 11 
 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
 
 

 
 

  
 

 


