
Załącznik Nr 4 do SIWZ 

UMOWA Nr …/2017  /WZÓR/ 

 

zawarta w dniu ………………..…………..… 2017 r. w Bielsku Podlaskim pomiędzy:   

Spółką pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ulicy 

Studziwodzkiej 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku,  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000064444; NIP 543-020-04-31; REGON 

000151696; kapitał zakładowy w wysokości 21.699.500 zł, zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 

reprezentowaną przez: 

1. ……………………… 

2. ……………………… 

a 

……………………………, zwaną dalej „WYKONAWCĄ”,  

reprezentowaną przez: 

1. …………………………………. 

(sposób reprezentacji zgodny z danymi ujawnionymi w …). 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publ icznego, 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 ze zm.) pn.: Dostawa 

autobusu przeznaczonego do komunikacji miejskiej. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy na rzecz Zamawiającego jednej sztuki autobusu przeznaczonego do 

komunikacji miejskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz ofertą Wykonawcy. 

2. Przedmiotem umowy jest autobus: 

a) marka:   …………………………… 

b) typ, model: …………………………… 

c) rok produkcji: …………………………… 

d) numer VIN: …………………………… 

3. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie jest obciążony 

prawami osób trzecich, nie jest przedmiotem zabezpieczenia, co Wykonawca gwarantuje. 

4. Wykonawca zobowiązuje się nie obciążać przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich ani nie przelewać swoich 

praw wynikających z umowy na osoby trzecie. 

 

§ 2 

Termin realizacji i warunki dostawy 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, w terminie 60 / 50 /30 

dni od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. do dnia ……………. 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

3. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Bielsku Podlaskim przy  

ul. Studziwodzkiej 37 w godzinach 7:00 – 14:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Wykonawca jest 

zobowiązany poinformować Zamawiającego (faksem, drogą elektroniczną) o terminie przekazania, co 

najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem. 

4. Wykonawca zapewni szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu wyznaczonym pracownikom 

Zamawiającego w dniu odbioru autobusu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć autobus z nadwoziem pomalowanym według wzoru 

Zamawiającego – wzór widoczny jest na zdjęciach w Załączniku Nr 7 do SIWZ. 



6. Przekazanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi na postawie pisemnego protokołu zdawczo – 

odbiorczego, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za autobus do czasu jego odbioru przez Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdy pojazd ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z warunkami i wymaganiami ustalonymi 

w SIWZ, Zamawiający odmówi odbioru pojazdu oraz wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie przez 

Wykonawcę wad i braków w terminie, nie dłuższym iż 20 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości. 

9. Ewentualne wady i usterki autobusu stwierdzone przy odbiorze, usuwane będą przez Wykonawcę  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Stwierdzenie wad lub usterek wstrzymuje końcowy odbiór 

autobusu, do czasu usunięcia tych wad lub usterek. 

10. Wraz z protokołem odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty w języku polskim: 

a) wszystkie wymagane prawem dokumenty, dopuszczające rejestrację oferowanego autobusu i jego 

eksploatację w Polsce ( w tym: kartę pojazdu, świadectwo homologacji – w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem), 

b) dokument gwarancji wystawiony przez producenta pojazdu, 

c) dokument określający warunki  serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego, 

d) instrukcję obsługi autobusu – 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej, 

e) komplet instrukcji serwisowych i konserwacji autobusu - 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz  

1 egzemplarz w wersji elektronicznej, 

f) komplet katalogów części zamiennych - 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej. 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy ma charakter ceny ryczałtowej, nie podlegającej 

negocjacjom. 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się w kwocie: 

NETTO: ………………………….. złotych 

VAT ….%: ………………………….. złotych 

BRUTTO: ………………………….. ZŁOTYCH 

(słownie brutto złotych: ………………….) 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (w tym 

m.in. transport i szkolenie). 

4. Strony przyjmują, że należny podatek VAT zostanie naliczony do ceny netto w fakturze zgodnie  

z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury. 

 

§ 4 

Warunki płatności 

1. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu przez 

Strony umowy protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury 

VAT bez podpisu Zamawiającego jako odbiorcy. NIP Zamawiającego: 5430200431. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za wykonany przedmiot umowy przelewem, w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni, od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, z uwzględnieniem ewentualnych 

potrąceń wynikłych z winy Wykonawcy. 

4. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy, na które ma zostać przekazane wynagrodzenie: 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

§ 5 

Przedstawiciele Stron 

1. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiający wyznacza:  

Kierownik ZTiK Pan Tomasz Ostaszewicz, tel. …………….. 

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Wykonawca wyznacza: 

………………………………… 

 



§ 6 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może wykonywać przedmiot Umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne 

umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Treść umowy Wykonawcy z Podwykonawcą nie może naruszać postanowień niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo (a także każdorazowo jej zmiany) w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

4. Zapisy powyższych ustępów stosuje się także w przypadku zawierania umów przez Podwykonawców z 

dalszymi podwykonawcami. 

5. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących 

Podwykonawców. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy 

Podwykonawców. 

8. Przed podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca ma udowodnić dokonanie zapłaty dla 

wszystkich Podwykonawców realizujących zadanie będące przedmiotem umowy. 

 

§ 7 

Rękojmia za wady oraz gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na dostarczony autobus na okres: 

a) gwarancja na nadwozie autobusu - 24 miesiące 

b) gwarancja na układ napędowy - 24 miesiące 

2. Wymagany czas reakcji serwisu gwarancyjnego przy naprawie gwarancyjnej wynosi maksymalnie  

72 godziny od momentu zgłoszenia usterki faksem (nr faksu ………………………….) lub drogą 

elektroniczną (e-mail: ………………………..). 

3. W przypadku awarii Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji bezpłatny dojazd serwisu. 

4. W przypadku braku możliwości naprawy pojazdu u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest w okresie 

gwarancji na koszt własny do odbioru i dostarczenia naprawianego pojazdu z i do miejsca naprawy. 

5. W okresie gwarancji wszelkie koszty naprawy, z wyjątkiem części eksploatacyjnych ponosi Wykonawca. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po 

odbiorze przedmiotu umowy. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po terminach określonych w ust. 1, jeżeli 

reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

8. Gwarancja obejmuje wszelkie wady, w tym wady ukryte. 

9. Szczegółowe warunki gwarancji oraz uprawnienia Zamawiającego zawiera Książka Gwarancyjna, 

wystawiona przez Wykonawcę na przedmiot umowy. 

10. W przypadku sprzeczności między postanowieniami umowy dotyczącymi gwarancji a warunkami gwarancji 

określonymi w dokumentach gwarancyjnych, które Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu 

przy odbiorze, pierwszeństwo mają postanowienia umowy, a jakiekolwiek mniej korzystne dla 

Zamawiającego postanowienia uważa się za niezastrzeżone. 

11. Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli w terminie obowiązywania gwarancji którykolwiek z elementów 

przedmiotu umowy będzie wymagał trzech napraw, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo wymiany 

tego elementu na fabrycznie nowy, a Wykonawca zobowiązuje się to żądanie spełnić. Wymiana nastąpi w 

terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad występujących po trzeciej naprawie. 

12. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na czas udzielenia gwarancji. Zamawiający może realizować 

uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

13. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony protokołu zdawczo – 

odbiorczego przedmiotu umowy. 

§ 8 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, obowiązującą formę 

odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 

ust. 2 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jej dostarczenia, 

określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

b) w przypadku gdy zwłoka, o której mowa w ust. 1. a) przekroczy 15 dni wysokość kar umownych ulega 

podwojeniu, 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy, 



3. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy. Kara nie przysługuje, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp. 

4. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagana od dnia 

następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. 

6. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z faktur wystawianych przez 

Wykonawcę. 

7. Zapłata kar umownych przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia zobowiązań wynikających z umowy. 

8. Stronom przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach 

ogólnych Kodeksu cywilnego, niezależnie od kar umownych, w przypadku gdy szkoda spowodowana 

niewykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych. 

 

§ 9 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem 

formy pisemnej pod rygorem nieważności i podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Stron. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w okolicznościach: 

a) w zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczenia, jego zakresu, zmiany wynagrodzenia: 

 zmiany ustawowej stawki podatku VAT – jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe w wysokości 

odpowiadającej zmianie podatku, 

b) w zakresie podwykonawstwa: 

 zmiana Podwykonawcy, powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy, zmiana zakresu 

wykonania części zamówienia przez Podwykonawcę, 

 jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w ofercie, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny  podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Konieczności wprowadzania zmian od umowy powiadamia strona, która powzięła wiadomość o 

okolicznościach j.w. Strony uzgadniają szczegółowe warunki zmian. 

4. Nie stanowi zmian umowy: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy,  w szczególności zmiana 

numeru rachunku bankowego, 

b) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony. 

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony niezwłocznie odstąpić od umowy, jeżeli: 

a) zaistniała podstawa ogłoszenia upadłości Wykonawcy, 

b) wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się majątku Wykonawcy na rzecz wierzycieli, 

c) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swojej firmy, również w razie likwidacji w celu 

przekształcenia lub restrukturyzacji. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny 

odstąpienia. 

4. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o 

odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego 

wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia w zakresie uprawnień z tytułu gwarancji, rękojmi i 

kar umownych. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Do spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy: 



a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 t.j. ze zm.) 

b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 

2016 r. poz. 831 ze zm.) 

2. Spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

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

stron. 

5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA: 


