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Załącznik nr 4 do siwz 
 

PROJEKT UMOWY 
 

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. z 2010 Dz.U. Nr 113 poz.759.) 

 
w dniu ………………….. roku pomiędzy: 
……………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….…. 
REGON: ……………… NIP: …………………….. 
reprezentowanym przez: 
………………………………. ……………………….. 
………………………………. ……………………….. 
zwanym dalej „ Zamawiającym ”, 
a 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
REGON: …………………… NIP: ………………………. 
reprezentowanym przez: 
………………………………. ……………………….. 
……………………………… ……………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą”  

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1.Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego autobusu miejskiego 
niskopodłogowego marki …………………..……….., typu ………..…. …….  
2. Za fabrycznie nowy autobus uznaje się pojazd wyprodukowany w roku realizacji dostawy i 
nie eksploatowany. 
3. Opis techniczny, kompletacja i parametry techniczne autobusów (specyfikacja techniczna) 
są zgodne z warunkami określonymi w siwz. 
4. Wszystkie napisy zamieszczone w autobusie muszą być w języku polskim. 
 

§ 2 
Cena i warunki płatności 

 
1. Za realizację przedmiotu umowy obowiązuje cena netto: …………………… zł. plus 
podatek VAT według stawki …….……..% w wysokości ………..… zł - razem  …………….. 
zł brutto. /słownie: ………………………………………………………………..…................/ 
2. Warunki płatności za realizację przedmiotu umowy: 
a) wpłata 80% kwoty ceny brutto autobusu w wysokości …………….. zł – w terminie do 30 
dni od daty odbioru autobusu przez Zamawiającego 
b) wpłata 20% ceny brutto autobusu w wysokości …………………… zł – w terminie do 115 
dni od daty odbioru autobusu przez Zamawiającego 
3. Zapłata dokonana będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy podane na fakturze 
VAT. 
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§ 3 
Termin dostawy i odbiór autobusów 

 
1. Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu umowy w terminie: do końca III kwartału 
2015 r. 
2. Odbioru autobusu dokona upoważniony przedstawiciel (przedstawiciele) Zamawiającego 
dwuetapowo: 
a) wstępny odbiór techniczny autobusu u Wykonawcy, 
b) ostateczny odbiór autobusu w siedzibie Zamawiającego.  
3. Wykonawca ponosi koszt ubezpieczenia autobusu na czas konieczny do 
przetransportowania go do miejsca odbioru w siedzibie Zamawiającego. 
4. Potwierdzeniem odbioru autobusu w wersji zgodnej z warunkami określonymi w siwz, 
będzie podpisanie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego protokołu odbioru 
autobusu. 
5. Za datę dostawy uważa się dzień podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego 
protokołu ostatecznego odbioru autobusu w pkt. 1.  
6. W odbiorze autobusu bierze udział upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, który składa 
podpis na protokole odbioru potwierdzając fakt przekazania autobusu. 
 

§ 4 
Dokumentacja techniczna i szkolenie 

 
1. Wykonawca przekaże nieodpłatnie Zamawiającemu w dniu dostawy dokumentację 
techniczną - eksploatacyjną dostarczonego autobusu w języku polskim zgodnie ze siwz. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania instrukcji zawartych w dokumentacji 
techniczno – eksploatacyjnej. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do poufnego traktowania dokumentacji techniczno – 
eksploatacyjnej otrzymanej od Wykonawcy i do nie udostępniania jej osobom trzecim. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej aktualizacji dostarczonej dokumentacji 
techniczno - eksploatacyjnej. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia na własny koszt minimum 2 pracowników 
zaplecza technicznego Zamawiającego w zakresie obsług, diagnozy i napraw gwarancyjnych i 
pogwarancyjnych dostarczonego typu autobusu  
6. Koszty, o których mowa w pkt. 5 ponoszone przez Wykonawcę obejmują koszt szkolenia, 
a jeśli szkolenie nie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, także koszt zakwaterowania i 
dojazdu pracowników zaplecza technicznego do miejsca szkolenia. 
7. Dla zapewnienia ciągłości właściwego poziomu obsługi i eksploatacji autobusu strony 
każdorazowo uzgadniać będą sposób kontynuowania szkoleń pracowników zaplecza 
technicznego przez Wykonawcę. 
8. Wykonawca w dniu dostawy przeszkoli na terenie zajezdni autobusowej Zamawiającego 
minimum 4 kierowców w zakresie prowadzenia i obsługi tych pojazdów i dostarczy 
instrukcje obsługi dla kierowców w wydaniu książkowym w ilości 2 szt. 

 
§ 5 

Gwarancja 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu następujących gwarancji licząc od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego i przekazania autobusów: - 3 lata na cały autobus (przy limicie 
przebiegu 150 000 km) oraz dodatkowo: 
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a) na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i 
podwozia – 10 lat 
b) na zewnętrzne powłoki lakiernicze – 5 lat 
c) na zamontowany w dostarczonym autobusie system cyfrowego monitoringu wizyjnego – 
………… Nadto w okresie obowiązywania gwarancji raz na 6 miesięcy będzie wykonywany 
przez Wykonawcę nieodpłatny przegląd zainstalowanych urządzeń monitoringu i na tą 
okoliczność sporządzony będzie protokół. 
2. Z gwarancji są wyłączone materiały eksploatacyjne, bezpieczniki, żarówki, paski klinowe, 
klocki hamulcowe, okładziny klocków hamulcowych, pióra wycieraczek, szkło przy 
uszkodzeniach mechanicznych. 
3. Gwarancja na opony, akumulatory oraz na wyposażenie dodatkowe np. tablice kierunkowe, 
kasowniki, klimatyzatory itp. zgodna z gwarancją udzieloną przez dostawców tych 
komponentów. 
4. Wykonawca przekaże listę materiałów eksploatacyjnych stosowanych w przekazanych w 
dniu dostawy autobusu. 
 

§ 6 
Wymagania dotyczące serwisu i części zamiennych 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu autoryzacji wewnętrznej na wykonywanie obsług 
technicznych, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych autobusów marki 
…………………………, typ ………………….. zgodnie z załączoną umową serwisową. 
2. Wykonawca w ramach udzielonej autoryzacji wewnętrznej zobowiązuje się przekazać 
zestaw niezbędnych narzędzi i urządzeń diagnostycznych, który określa załącznik nr 1 do 
umowy serwisowej. W skład zestawu wchodzić będą elektroniczne narzędzia diagnostyczne i 
regulacyjne: 
- silnik, skrzynia biegów, układy pneumatyczne, sterowanie drzwiami, ogrzewanie, 
klimatyzacja, układ hamulcowy, instalację elektryczną z komputerem pokładowym wraz ze 
stosownymi licencjami i oprogramowaniem w języku polskim. 
3. Dostawa narzędzi diagnostycznych musi zostać zrealizowana w ciągu 30 dni po dostawie 
autobusu. 
4. Jeżeli Zamawiający posiada już narzędzia diagnostyczne i specjalistyczne producenta 
pojazdu to Wykonawca może w ramach przetargu doposażyć warsztat Zamawiającego tylko 
w brakujące narzędzia warunkujące uzyskanie autoryzacji. 
5. Wykonawca wraz z dostawą autobusu przekaże pełną dokumentację techniczną zgodnie z 
siwz. 
6. Wykonawca dla oferowanego autobusu gwarantuje dostęp do w pełni autoryzowanej stacji 
serwisowej producenta znajdującej się na terenie Polski działającej w dni powszednie w co 
najmniej godzinach 600-2200 i dysponującej mobilnym serwisem (wozami serwisowymi) 
umożliwiającym interwencję w czasie max 6 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia. 
7. Wykonawca zapewnia serwis i dostawy części zamiennych, zespołów i podzespołów przez 
okres co najmniej 15 lat od dnia dostawy autobusu. 
8. Wykonawca nieodpłatnie będzie dostarczał części, zespoły i podzespoły do napraw 
gwarancyjnych. 
9. Koszty związane z dostawą części zamiennych do Zamawiającego ponosi Wykonawca 
(dotyczy napraw gwarancyjnych). 
10. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wadliwej części Zamawiający złoży 
pisemne zapotrzebowanie na części bez wad określając nazwę i numer katalogowy. 
11. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowych części niezwłocznie od chwili 
otrzymania zapotrzebowania, nie później niż w przeciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania 
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zamówienia. W wyjątkowych wypadkach np. konieczności wyprodukowania specyficznych 
części, terminy dostaw mogą być ustalane indywidualnie. 
12. Wykonawca określi rodzaj uszkodzonych części, zespołów lub podzespołów, które 
Zamawiający musi poddawać składowaniu. 
13. Zamawiający zobowiązuje się do oznaczenia i składowania uszkodzonej części, zespołów 
lub podzespołów, które Wykonawca będzie mógł poddać weryfikacji. 
14. Wykonawca ma prawo odebrać uszkodzoną część, zespół lub podzespół, o którym mowa 
w pkt. 12 w terminie 21 dni od daty dostarczonego przez Zamawiającego zapotrzebowania na 
nową część. W przypadku nie odebrania w powyższym terminie, Zamawiający ma prawo 
poddać część złomowaniu. 
 

§ 7 
Postępowanie reklamacyjno – serwisowe 

 
1. Wykonawca usunie awarię w ciągu 72 godzin od momentu przekazania informacji drogą 
faksową. 
2. W przypadku nie usunięcia awarii przez Wykonawcę w terminie określonym w pkt. 1 
Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości określonej w § 8 punkt 1 ppkt c 
niniejszej umowy dostawy oraz dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 
szkoda przewyższy wysokość kar umownych. W przypadku konieczności dokonania naprawy 
lub usunięcia usterki w serwisie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia 
kosztów związanych z dostarczaniem autobusu do serwisu oraz odbioru po naprawie. 
3. Zamawiający wykonywać będzie w okresie gwarancji prace naprawcze na koszt 
Wykonawcy, jeżeli zachodzą przesłanki do świadczenia gwarancji producenta. 
4. Między Wykonawcą, a Zamawiającym zostanie dokonane rozliczenie według 
następujących zasad: 
a) stawka rozliczeniowa za godzinę pracy w wysokości netto 85,00 zł z możliwością 
negocjacji tej stawki w kolejnych latach, 
b) koszty przeprowadzonych napraw gwarancyjnych będą ustalane na podstawie 
uzgodnionych między stronami norm czasowych, 
c) Zamawiający rozliczy fakturą koszty robocizny w terminie 7 dni od momentu zakończenia 
prac naprawczych (protokół napraw gwarancyjnych), 
d) Wykonawca dokona zapłaty w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury. W 
przypadku zmian kosztów składniki kalkulacyjne będą przez strony wspólnie na nowo 
ustalone, 
e) ewentualne wzajemne rozliczenia mogą odbywać się przez wzajemną kompensatę 
wymagalnych należności obu stron. 
 

§ 8 
Kary umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % 
wartości Umowy, 
b) za niedotrzymanie terminu dostawy w wysokości 0.05% wartości umowy za każdy dzień 
zwłoki, 
c) za zwłokę w usunięciu awarii w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 
2. W przypadku, jeżeli szkoda Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego 
wykonania umowy jest wyższa niż naliczane kary umowne, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu odszkodowanie w zakresie, w jakim szkoda przewyższa kary umowne. 
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3. W przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności zobowiązań określonych w § 2 niniejszej 
umowy, Wykonawca może żądać od Zamawiającego za okres zwłoki zapłaty ustawowych 
odsetek od kwot uregulowanych z opóźnieniem. 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wszystkie zmiany w treści umowy oraz załącznikach stanowiących jej części mogą 
nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. Każda ze stron umowy i wszystkie strony załączników powinny być parafowane przez 
obydwie strony umowy. 
3. 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. 
4. Zamawiający może wypowiedzieć umowę, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów 
koniecznych do dopuszczenia autobusu do ruchu drogowego w Polsce lub, jeśli będzie zalegał 
z dostawą autobusu dłużej niż 60 dni od wymaganego terminu. 
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
6. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 
dwa dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
Zamawiający           Wykonawca 
 


