
                                           Załącznik nr. 2                                                                                                                                            
                                                     UMOWA   …/…. 

NA  DOSTAWĘ  PŁYNU NOXy (AdBlue) 

 W dniu ............. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy Gminą Miejską Starogard Gdański ul. 

Gdańska 6 , 83-200 Starogard Gd. NIP 592-20-45-396 reprezentowaną przez Miejski Zakład 

Komunikacji ul. Tczewska 20 , 83-200 Starogard Gdański  w imieniu którego działa Dyrektor 

Zakładu inż. Wojciech Szambowski na podstawie zarządzenia nr 613/12/2019 Prezydenta Miasta 

Starogard Gdański z dn. 30 12.2019r zwanym w dalszej części Zamawiającym.  

a firmą ……………………………………………………………………………. NIP …………………. 
reprezentowanym przez – ……………………………………………. 

zwanego dalej w treści umowy Wykonawcą. została zawarta umowa następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania 

ofertowego. 

                                                                    §1 
 

Przedmiot umowy obejmuje sukcesywną dostawę do magazynu Zamawiającego 20 000 litrów 

wodnego roztworu mocznika 32,5% o nazwie handlowej NOXy (AdBlue) spełniającego warunki 

zawarte w normie ISO 22241-1/-2/-3/-4, który wykorzystany zostanie  do redukcji szkodliwych dla 

środowiska naturalnego tlenków azotu w spalinach autobusów  z  silnikami Diesla, wyposażonych 

w katalizatory z systemem SCR, według norm EURO 4 - autobusy marki Solaris wyposażone w 

silniki Cummins, EURO 5 – autobusy marki Mercedes i norm EURO 6 - autobusy marki Autosan  

wyposażone w silniki Cummins eksploatowane  przez Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie 

Gdańskim .  

                                                                   §2 

 

 Dostawy płynu NOXy następować będą partiami: 

- jednorazowo po ok. 1000 litrów w ciągu 48 godzin od zamówienia złożonego przez 
Zamawiającego 

- pojemnik zostanie zwrócony Wykonawcy nie później niż  30 dni po upływie daty umowy 

                                                                    §3 

 

W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne w wysokości 0,5 % wartości  poszczególnych zamówień  za każdy dzień zwłoki po 
ustalonym terminie. 

                                                                    §4 

 

1. MZK zapłaci Wykonawcy za dostarczony płyn NOXy cenę jednostkową w  wysokości : ………. zł  

netto za 1 litr / słownie : ………………………………...    
……….zł  brutto za 1 litr/ słownie : …………………………………..  

Całkowita wartość  zamówienia wynosi :  

………… zł netto- słownie: …………………………………………………………… zł 

………… zł brutto- słownie: ………………………………………………………….. zł 

 

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy  w 

terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT na wskazany na fakturze nr rachunku 

bankowego za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. 

 

3. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: 

1) papierowej; 

2) elektronicznej;  

3) ustrukturyzowanego dokumentu złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 



publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z 

dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 

4. Szczegóły dotyczące faktur elektronicznych: 

1) Podpisem pod niniejszą umową Zamawiający wyraża zgodę na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 wraz z 

późn. zm.) na otrzymywanie faktur od Wykonawcy w formie elektronicznej za adres mailowy 

faktury@mzk.starogard.pl. 

2) Wykonawca zapewnia: 

a) autentyczność pochodzenia faktury – rozumie się przez to pewność, co do tożsamości 

dokonującego dostawy towarów albo wystawy faktury; 

b) integralność treści faktury – rozumie się przez to, że w fakturze nie zmieniono danych, które 

powinna zawierać faktura; 

c) czytelność faktury. 

3) Faktury, korekty faktur, noty oraz ewentualne duplikaty dokumentów będą udostępniane 

w formie elektronicznej w formacie pdf, na co odbiorca faktury – Zamawiający wyraża zgodę 

i akceptuje format otrzymywania faktury. 

4) Zamawiający ma prawo cofnięcia zgody na otrzymywanie e-faktur, oświadczenie takie winno być 

złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie wiążące dla Wykonawcy od 1-go dnia 

miesiąca po miesiącu otrzymania takiego oświadczenia przez Wykonawcę, chyba że Strony ustalą 

pisemnie inny termin. W przypadku cofnięcia zgody Zamawiający będzie otrzymywał faktury, 

korekty, noty oraz ewentualne duplikaty w wersji papierowej poczynając od daty, określonej w 

zdaniu poprzednim. 

                                                                §5 

 

Ustalona w § 4 pkt 1 cena płynu NOXy nie ulegnie zmianie , za wyjątkiem zmiany ceny u 

producenta. Zmiana ta wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. 

 
                                                                §6 

 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że dalsze wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym , a nie można było tego przewidzieć w chwili zawierania umów, MZK może 

rozwiązać umowę w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać zapłaty za dostarczony płyn 

NOXy do dnia rozwiązania umowy. 

                                                                 §7 

 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
                                                                §8 

 

Umowę  zawiera się na czas określony od ………………..r do ………………….r. 

 

                                                                §9 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze  

stron. 

                                                               §10 

 

Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy do zapytania ofertowego z dn. ……..2022r. 
 

 

 

 

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

          Zamawiający                                                                   Wykonawca                                                              

mailto:faktury@mzk.starogard.pl

