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Załącznik nr 3  

 

WZÓR UMOWY 

W dniu ................. w Hajnówce, pomiędzy:  

Zakładem Komunikacji Miejskiej w Hajnówce , z siedzibą przy ul. Łowczej 4, 17-200 

Hajnówka, reprezentowanym przez:  

inż. Ryszarda Sawickiego – Dyrektora Zakładu  

zwanym dalej „Zamawiającym”  

a, .........................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................,  

- zwanym dalej „Wykonawcą”  

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 

r. poz. 907 ze zm.) o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zawarta została umowa o następującej treści:  

 

Przedmiot umowy  

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa kompletnego autobusu miejskiego przeznaczonego na 

potrzeby komunikacji miejskiej 

 

......................................................................................................................................................, 

/marka, model, nr VIN, nr rej., data prod., przebieg całkowity/, spełniającego wymagania 

określone w zał. Nr 2 do SIWZ.  

Szczegółowy opis przedmiotu umowy – parametry i wyposażenie, zawarte są w ofercie 

stanowiącej załącznik do umowy. Wypełniony przez Wykonawcę opis przedmiotu 

zamówienia stanowi jednocześnie załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

2. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o autobusie, pojeździe, 

samochodzie lub przedmiocie umowy bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć 

pojazd określony w ust. 1.  

3. Wykonawca oświadcza, że autobus:  

1) posiada homologację wystawioną zgodnie przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1137 z póz. zm.),  

2) spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 

2001 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia (Dz, U. z 2013 r. poz. 951 z pózn. zm.),  

  

 

Odbiory i terminy  

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć samochód w terminie do dnia ………………. r.  

2. Strony ustalają, iż miejscem dostawy samochodu będzie: Zakład Komunikacji Miejskiej w 

Hajnówce ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka 

3. Wykonawca dostarczy autobus wykonany zgodnie z zatwierdzonymi wzorami, 

wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, 

powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami, normatywami, z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów, a w szczególności spełnienia warunków dotyczących 

bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia i środowiska.  

4. Wraz z autobusem Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację (łącznie z 

tłumaczeniem na język polski) niezbędną do dokonania rejestracji pojazdu na terytorium RP, 

tj.: 
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1) zaświadczenie o przeprowadzonym przeglądzie technicznym w Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) dowód rejestracyjny pojazdu, 

3) tablice rejestracyjne pojazdu, 

4) potwierdzenie zapłaty akcyzy ( dotyczy pojazdu sprowadzonego spoza terytorium RP),  

5) inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu w Rzeczypospolitej Polskiej.  

5. Do wydanego autobusu Wykonawca dołączy także w języku polskim:  

1) książkę gwarancyjną – serwisową, 

2) instrukcję obsługi  

3) kartę pojazdu  

4) wyciąg ze świadectwa homologacji,  

5) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu w rozumieniu art. 81 ust. 

2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. (Dz. U. z 2012 poz. 1137  z późn. 

zmianami).  

6. Do odbioru pojazdu strony wyznaczą swoich upoważnionych przedstawicieli.  

7. Upoważnienie do odbioru pojazdu uprawnia przedstawiciela Zamawiającego do składania 

oświadczeń, co do jakości pojazdu.  

8. O terminie odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego - faksem na nr (85) 682 24 34 

bądź pisemnie na adres określony w § 2 ust. 2, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem 

liczonym w dniach roboczych. W przesłanym zawiadomieniu Wykonawca winien powołać 

się na numer niniejszej umowy.  

9. Odbiór uważany będzie za dokonany po stwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności 

dostarczonego autobusu z opisem technicznym i gwarancyjnym stanowiącym załącznik nr 2 

do SIWZ. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru w terminie do trzech dni 

roboczych licząc od daty przedstawienia Zamawiającemu przygotowanego autobusu do 

odbioru.  

10. Odbiór potwierdzony zostanie protokółem odbioru – załącznik nr 1, podpisanym przez 

osoby upoważnione przez strony. Wzór protokółu stanowi integralną część umowy, 

sporządzony zostanie w 2 egzemplarzach.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do szczegółowego zbadania, na koszt Wykonawcy, 

pojazdu, w przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do jakości przedmiotu 

zamówienia (np. ślady napraw lakierniczych, nierówna praca silnika lub uszkodzenie innych 

podzespołów mechanicznych). Badanie wykonywane będzie przez niezależny 

wyspecjalizowany podmiot. Decyzję o wyborze niezależnego eksperta podejmie 

Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą. Negatywny wynik badań pojazdu, w przypadku 

nie usunięcia stwierdzonych usterek w trybie natychmiastowym, spowoduje odmowę odbioru 

pojazdu. W przypadku braku porozumienia z Wykonawcą, Zamawiający ma prawo 

jednostronnie wyznaczyć rzeczoznawcę, a koszt ekspertyzy poniesie Wykonawca.  

12. Odpowiedzialność za dostawę pojazdu i wszelkie ryzyko z nią związane ponosi 

Wykonawca. 

13. Czynności związane z rejestracją pojazdu przeprowadzi na własny koszt Zamawiający. 

Gdyby jednak, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, odmówiono 

rejestracji i dopuszczenia do ruchu, całość kosztów związanych z dostosowaniem pojazdu do 

polskich norm i wymagań zgodnych z polskimi przepisami homologacyjnymi i ustawą Prawo 

o ruchu drogowym poniesie Wykonawca.  

 

Cena przedmiotu umowy i warunki płatności  

§ 3 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy o którym mowa w § 1 umowy, 

cenę netto wynikającą z oferty Wykonawcy wynoszącą:  
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..................................... zł netto (słownie: .............................................................. złotych 

netto),  

a wraz z obowiązującym podatkiem VAT cenę brutto w wysokości ..................................... zł 

brutto (słownie: .......................................................... zł brutto).  

2. Łączna wartość umowy brutto (z podatkiem VAT) obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy 

związane z realizacją przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający zapłaci należność za dostarczony autobus po dokonaniu odbioru dostawy wg 

załącznika nr 1 do niniejszej umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę.  

4. Zobowiązanie zostanie uregulowane przez Zamawiającego przelewem bankowym na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania 

faktury, po zrealizowaniu umowy zgodnie z warunkami, o których mowa w § 2.  

5. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

Rękojmia 

§ 4 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne 

przedmiotu umowy. 

2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu 

umowy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich oraz organów 

skarbowych, wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym 

praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na 

wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem Towaru do obrotu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń 

osób trzecich oraz organów skarbowych i celnych, wynikających z naruszenia praw własności 

intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki 

towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z 

wprowadzeniem Towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Gwarancja i serwis  

§ 5 
1. Wykonawca zapewnia, iż autobus jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz spełnia 

warunki określone w SIWZ.  

2. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły autobusu oraz wyposażenie bez 

wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się 

elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, 

inne płyny eksploatacyjne, klocki hamulcowe.  

3. Autobus objęty jest gwarancją bez limitu kilometrów na okres:  

1) gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne  

- …………………….. lub na okres udzielony przez producenta, jeżeli okres ten jest dłuższy,  

2) gwarancja na powłokę lakierniczą – ……………………… lub na okres udzielony przez 

producenta, jeżeli okres ten jest dłuższy, 

- licząc od daty przekazania autobusu Zamawiającemu.  

4. Powiadomienie o wystąpieniu usterki (w okresie gwarancji) Zamawiający zgłosi faksem na 

nr………………….  
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5. Usunięcie usterki (zakończenie naprawy w okresie gwarancji) nastąpi niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego, w 

siedzibie Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z usunięciem zgłoszonej usterki poniesie 

Wykonawca.  

6. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia usterki do dnia zwrotu 

autobusu po naprawie.  

7. W przypadku wymiany części lub podzespołu podlegającego gwarancji termin gwarancji 

biegnie dla nich na nowo.  

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy   

§ 6 

1. Wykonawca ustanowił zabezpieczenie wykonania Umowy w kwocie ………………… w 

formie ……………………….  

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wysokości zabezpieczenia ustanowionego przez 

Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia odbioru Towaru przez Zamawiającego. Pozostałe 30% 

wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

 

Kary umowne  

§ 7 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20% wartości umowy brutto,  

b) w razie opóźnienia w wykonaniu umowy – w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia jeśli trwało nie dłużej niż 10 dni, 1% za każdy dzień 

następny,  

c) w razie opóźnienia w usunięciu usterki/naprawy gwarancyjnej – w wysokości 0,5% 

wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia jeśli trwało nie dłużej niż 10 

dni, 1% za każdy dzień następny.  

2. Zapłata kar nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy lub 

wykonania naprawy gwarancyjnej.  

3. Zamawiający może potrącać zastrzeżone kary umowne przy opłacaniu faktury za realizację 

przedmiotu umowy.  

4. Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 stronom przysługuje prawo dochodzenia 

roszczeń na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy 

wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

 

Postanowienia końcowe  

§ 8 

1. Strony wyznaczają do kontaktu następujące osoby:  

a) ze strony Zamawiającego........................................ tel. ............................  

b) ze strony Wykonawcy........................................ tel. ........................... .  

2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmiany treści umowy w stosunku do treści 

oferty w sytuacjach:  

a) gdy nastąpiła zmiana oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy lub 

osób będących przedstawicielami stron;  

b) zmiany w trakcie umowy przepisów o podatku od towarów i usług.  

3. W przypadku zmiany w trakcie umowy przepisów o podatku od towarów i usług 

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ceny powiększonej o podatek VAT zgodnie ze 

zmienionymi przepisami.  
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4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd, właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.  

5, Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.  

7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część umowy. 

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiającego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca:                                                                                            Zamawiający: 
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Załącznik nr 1 do umowy  

Nr…… z dnia…………….  

 

PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY / USŁUGI 
Miejsce dokonania odbioru:  

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

Data dokonania odbioru:  

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

Ze strony Wykonawcy:  

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

(nazwa i adres)  

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

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)  

Ze strony Zamawiającego:  

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

(nazwa i adres)  

Komisja z składzie:  

1. ....................................................................... 4. ................................................................  

2. ....................................................................... 5. ................................................................  

3. ....................................................................... 6. ................................................................  

Marka Model Nr VIN Nr rej. Data 

prod. 

Przebieg 

całk. 

  

 

 

Potwierdzenie kompletności dostawy / usługi:  

Tak*  

Nie* - zastrzeżenia ..........................................................................................................  

 

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy / usługi z parametrami / 

funkcjonalnością zaoferowana w ofercie:  

Zgodne*  

Niezgodne* - zastrzeżenia ...............................................................................................  

 

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie):  

Wykonane zgodnie z umową*  

Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia ............................................................  

 

Końcowy wynik odbioru:  

Pozytywny*  

Negatywny* - zastrzeżenia .............................................................................................  

 

Podpisy:  

1. .......................... 4. ..........................  

2. .......................... 5. ..........................  

3. .......................... 6. .......................... ....................................................  

Przedstawiciel Wykonawcy  
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