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UMOWA

ZM/…………/2017
zawarta w dniu …………………… r. w Oświęcimiu
pomiędzy:
Miejskim Zakładem Komunikacji spółką z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, przy ul. Stanisławy
Leszczyńskiej 7 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000317677 prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, NIP 5492361248, REGON 120822611, kapitał zakładowy 10 077 200,00 zł,
reprezentowaną przez Bożenę Fraś – Prezesa Zarządu,
zwaną dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
NIP: ………………………., Regon: ……………………….
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………….w
………………………., ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
………………………., reprezentowanym przez:
……………………………………………………………. – …………………………………………………………….
……………………………………………………………. – …………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
o następującej treści :
§1
Przedmiot umowy
1.

Umowa niniejsza zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty
złożonej zgodnie z SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę autobusów na podstawie z ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.).

2.

Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia publicznego pn.: Dostawa autobusu MINI w
ramach projektu „Poprawa jakości transportu publicznego w Oświęcimiu poprzez zakup
ekologicznych autobusów”.

3.

Szczegółowy opis, kompletacja i parametry techniczne dostarczonego autobusu przedstawione
zostały w ofercie – „Opisie Przedmiotu Zamówienia” stanowiącym Zał. Nr 1 do niniejszej
umowy.
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§2
Cena i warunki płatności
1. Za realizację przedmiotu umowy obowiązuje cena brutto: …………………………………,.. zł, słownie:
……………………………………………………………………………………………………………………………… złotych ../100, w
tym podatek VAT według stawki …. % w wysokości ………………………………………………,.. zł, słownie:
………………………………………………………………………………………………………………………………… złotych ../100.
2. Cena autobusu zawarta jest w Formularzu Ofertowym oraz Formularzu Cenowo - Technicznym,
które stanowiącą odpowiednio załącznik Nr 1a i 1 b do niniejszej umowy.
3. Zapłata dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT wystawianych
przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru dostawy na konto Wykonawcy w Banku
………………………………………………………………………, Nr konta …………………………………………………….. .
4. Cena za dostawy będzie płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania dostawy,
potwierdzonej

protokołem

odbioru i

daty

otrzymania

faktury

za

tą

dostawę przez

Zamawiającego.

§3
Termin dostawy
Dostawa będąca przedmiotem Umowy zostanie zrealizowana w terminie: 406 dni od daty
podpisania umowy.

§4
Odbiory
1. Odbiór autobusu nastąpi na podstawie protokołu odbioru w siedzibie Wykonawcy.
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada siedziby na terenie RP odbiory nastąpią w miejscu
wyznaczonym przez Wykonawcę gwarantującym możliwość sprawdzenia stanu technicznego
autobusu na terenie RP.
3. Do dostawy musi być dołączone świadectwo homologacyjne dla dostarczanego autobusu, kopia
Raportu Technicznego drogowego zużycia paliwa (test SORT 2) przez oferowany autobus,
opracowanego wg wytycznych UITP (International Association of Public Transport) oraz
certyfikat lub inny dokument, potwierdzający, że silnik zastosowany w oferowanym autobusie
spełnia normę czystości spalin, pozwalający na rejestrację autobusu zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Wykonawca na 7 dni przed terminem odbioru zgłasza gotowość odbioru.
5. Potwierdzeniem odbioru autobusu w wersji zgodnej z warunkami określonymi w SIWZ, będzie
podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru.
6. Za datę dostawy uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.
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7. W odbiorze

bierze udział upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, który składa podpis na

protokole odbioru potwierdzając fakt przekazania autobusu.

§5
Dokumentacja techniczna
1. Wykonawca przekaże nieodpłatnie Zamawiającemu w dniu dostawy dokumentację techniczno eksploatacyjną dostarczonego autobusu w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej
za pomocą nośnika pamięci, wg następującej specyfikacji:


instrukcję obsługi pojazdu,



schemat instalacji elektrycznej pojazdu,



schemat instalacji pneumatycznej pojazdu,



schemat instalacji chłodzenia i ogrzewania pojazdu.

2. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej aktualizacji dostarczonej dokumentacji techniczno eksploatacyjnej.
§6
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres […..….] 1 miesięcy.
2. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości
3. Warunki gwarancji dostarczonego autobusu określa załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca dołączy do autobusu książkę gwarancyjną.

§7
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1.

Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej
brutto tj. …………………..,.. zł ( słownie: …………………………………………………………………………………….. i
…/100)

w

2

formie

.:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.

Zamawiający

dokona

zwrotu

zabezpieczenia

należytego

wykonania

umowy

w następujący sposób:
a) część zabezpieczenia w wysokości 70% tj. ……………. zł (słownie: …………………..) przeznaczona
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy,
zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez
Zamawiającego jako należycie wykonany;
1

Zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
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b) pozostała

część

zabezpieczenia

służąca

do

pokrycia

roszczeń

z

tytułu

rękojmi

w wysokości 30% tj. ………….. zł, (słownie: …………………), zostanie zwrócona nie później niż w
15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
3. W

przypadku

poniesienia

przez

Zamawiającego

jakichkolwiek

kosztów

związanych

z

niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z
rękojmi, w tym w szczególności kosztów usunięcia wad, Zamawiający uprawniony jest do
pokrycia tych kosztów z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

§8
Warunki serwisu
Warunki serwisu dostarczonego autobuu określa załącznik Nr 4.

§9
Kary umowne
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy z następujących tytułów:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy tj. przekroczenie któregokolwiek z terminów
poszczególnych dostaw określonych w § 3 umowy w wysokości 1 % ceny ofertowej brutto za
każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 25 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy,
c) za niewykonanie umowy w wysokości 25 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy,
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 10
Zmiana umowy
1. Wszystkie zmiany w treści umowy oraz załącznikach stanowiących jej części mogą nastąpić
wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w następujących przypadkach:
a) jeżeli model zaoferowanego pojazdu zostanie wycofany z produkcji, a Wykonawca
zagwarantuje dostawę innego pojazdu spełniającego te same lub wyższe wymagania, które
zostały określone w specyfikacji,
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b) w trakcie realizacji umowy zmianie ulegną przepisy dotyczące obowiązujących stawek
podatkowych lub innych opłat związanych z realizacją umowy – umowa zostanie zmieniona
w sposób dostosowujący ją do aktualnych na dzień zmiany przepisów,
c) w trakcie realizacji umowy zmianie ulegną przepisy dotyczące rejestracji i/lub eksploatacji
pojazdu będącego przedmiotem dostawy – umowa zostanie zmieniona w sposób
dostosowujący ją do aktualnych na dzień zmiany przepisów,
d) w trakcie realizacji umowy wystąpią niezależne od stron okoliczności uniemożliwiające
terminowe wykonanie umowy - zmianie ulegnie termin dostawy o czas ustalony przez
strony,
e) podwyższenia urzędowej stawki podatku VAT, przy czym wówczas zmianie ulegnie cena
netto, a cena brutto pozostanie niezmieniona,
f)

zmniejszenia urzędowej stawki podatku VAT, przy czym wówczas zmianie ulegnie cena
brutto, a cena netto pozostanie niezmieniona,

g) gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego,
h) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
i)

kiedy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

j)

w zakresie danych identyfikacyjnych strony umowy takich jak np. firma, adres, numer
rachunku bankowego, osoby upoważnione do kontaktów/odbioru lub inne zapisy dotyczące
wskazania Stron.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy podpisanego przez obie strony aneksu.

§ 11
Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu
istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 12
Integralne część niniejszej Umowy
Integralną część niniejszej Umowy stanowią:
1)

Formularz Ofertowy oraz Formularz Cenowo-Techniczny – Załącznik nr 1 i 1a

2)

Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 2

3)

Warunki Gwarancji - Załącznik nr 3

4)

Warunki Serwisu - Załącznik nr 4
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§ 13
Postanowienia końcowe
1. W razie zaistnienia kwestii spornych strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia,
natomiast sprawy nie załatwione według tej procedury, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności i długów na osoby trzecie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z
późn. zm.).
4. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.
Zamawiający:
......................................

Wykonawca:
.......................................
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