
Załącznik Nr 6 – wzór  
 

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR  ……………………. 
 

zawarta w dniu …………………..r. w Skierniewicach pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji 
Spółka z o.o. z siedzibą w Skierniewicach ul. Czerwona 7, 
                          NIP   836 – 13 – 31 – 389               REGON  750051347,  
zwanym dalej „ Zamawiającym ”, reprezentowanym przez:  
 
inż. Winicjusza NOWAKA – Prezesa Zarządu 
a  
Firmą …………………………………………… z siedzibą przy ul. ………………………… w 
…………………………………,kod ……………………….., wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem …………………………………, 
  NIP  ………………………….   REGON  …………………………., 
reprezentowaną przez:  
 
………………………………………. – ………………………………, 
 
zwaną dalej „ Wykonawcą ” , zaś wspólnie zwanych dalej Stronami. 

Po rozstrzygnięciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o  
REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane 
PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH 
i dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty, Strony zawierają umowę następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa 2 szt . fabrycznie nowych autobusów,  w wersji turystycznej, 

jednej marki …...................., rok produkcji ….......................za cenę................,  zgodnie ze złożoną  
ofertą  Wykonawcy z dnia …................... . 

2. Autobusy stanowiące przedmiot umowy spełniają wszystkie parametry techniczne określone w 
załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Autobusy  posiadają niezbędne dokumenty dopuszczające ich rejestrację i eksploatację na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję pojazdów (w szczególności jakość użytych 
materiałów) oraz ich wykonanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.  

5. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać, a Zamawiający nabyć pojazdy, szczegółowo określone  w 
załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, ze jest właścicielem autobusu, o którym mowa w ust 1. 
7. Odbiór autobusu nastąpi  w  siedzibie  Wykonawcy, na  podstawie  protokołu  zdawczo – 

odbiorczego.  
8. Zamawiający zobowiązuje się sprawdzić, a Wykonawca umożliwić sprawdzenie pojazdu w czasie 

odbioru w zakresie: 
a. kompletności autobusów oraz kompletności i zawartości dostarczonej dokumentacji, 
b. zgodności kompletacji autobusów oraz wyposażenia ze złożoną przez Wykonawcę 

ofertą, 
c. wszelkie    stwierdzone     niezgodności    podstawionych     do     odbioru     

autobusów z ustaleniami niniejszej umowy mogą  być powodem odmowy dokonania 
ich  odbioru z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, co musi 
zostać potwierdzone odpowiednim protokołem. 

d.  
      § 2 
           Gwarancja 
 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia: 
 

a. mechaniczna – 24 miesiące bez limitu kilometrów 
b. perforacja korozyjna elementów nadwozia – 144 miesiące 
c. powłoka lakiernicza – 24 miesiące 
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d. zabudowa autobusowa – 24 miesiące. 
 

2. Przyjmuje się, że okres rękojmi odpowiada oferowanemu okresowi gwarancji. 
3. Okres gwarancji rozpoczyna się  w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie 

strony, odnotowanego w książce gwarancyjnej pojazdu. 
4. Wszelkie usługi gwarancyjne będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia 

przekazania pojazdu do dyspozycji Wykonawcy. Okres gwarancji nie biegnie przez czas 
wykonywania napraw. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w pkt 4, Zamawiający po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
W ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu usunięcia wad lub usterek przez osoby trzecie 
Zamawiający wystawi fakturę VAT i przekaże ją Wykonawcy. 

6. Niezależnie od innych uprawnień, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania naprawienia 
poniesionej szkody zgodnie z Kodeksem cywilnym. 

7. W trakcie trwania okresu gwarancji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powstałych wadach 
lub usterkach przedmiotu umowy. 

8. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu najpóźniej w 
dacie odbioru końcowego. Treść dokumentów gwarancyjnych nie może naruszać postanowień 
umowy. 

§ 3 
Wydanie przedmiotu umowy 

 
1. Wydanie przedmiotu umowy  nastąpi w siedzibie Wykonawcy  na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego, sporządzonego z udziałem przedstawicieli obu Stron w terminie określonym w 
ofercie Wykonawcy. Z chwilą wydania, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty przedmiotu 
umowy obciąża Zamawiającego. Ponadto od tej chwili przyjmuje on na siebie obowiązek 
ponoszenia kosztów, jakie powstaną w bezpośrednim lub pośrednim związku z umową i 
przedmiotem umowy. 

2. Odbiór techniczny autobusów polega na badaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Ocenie będzie podlegała także jakość 
wykonania autobusu i jego elementów. 

3. Protokół zdawczo – odbiorczy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
4. Wykonawca   potwierdzi    Zamawiającemu    termin    odbioru  z    min. 2 dniowym 

wyprzedzeniem. 
5. Zamawiający dokona odbioru autobusu w ustalonej dacie odbioru. 
6. Nieskuteczny odbiór autobusu w terminie określonym w pkt. 4 z winy Wykonawcy spowoduje że: 

a. ponowny odbiór autobusu odbędzie się na koszt Wykonawcy, 
b. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego. kary określone w § 6. 

7. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego własności każdego z autobusów następuje z 
chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego dotyczącego tego 
autobusu.  

8. W ramach czynności odbiorczych Wykonawca zapewni możliwość przeprowadzenia jazdy 
próbnej.  Na czas jazdy próbnej Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia każdego 
odbieranego pojazdu oraz zapewnienia próbnych tablic rejestracyjnych. 

 
§ 4 

 
Wykonawca  jest zobowiązany w dniu przekazania autobusu udzielić instruktażu personelowi  
zamawiającego w zakresie  niezbędnym do prawidłowej obsługi dostarczonego przedmiotu 
zamówienia. 
Wszystkie do przeprowadzenia instruktaże muszą być uzgodnione z Zamawiającym. 

 
      § 5 

Wynagrodzenie/ warunki płatności 
 
 

1. Strony ustalają  wynagrodzenie umowne za cenę  brutto: :..................  zł ,                                             
(słownie: ……………………………………………………………………………………………..),  
netto: ………………………. zł. 
( słownie: …………………………………………………………………………………………….), 
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podatek VAT: ………… %, 
zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia ……………………… . 

2. Cena powyższa obejmuje wartość przedmiotu umowy oraz inne niezbędne koszty realizacji 
przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury  VAT na 
konto wskazane w fakturze, w terminie 14 dni od doręczenia faktury przez Wykonawcę. 

4. Jako dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
 

§ 6 
Kary umowne 

 
1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia na rzecz Zamawiającego następujące kary 

umowne: 
a. w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności,  

za które ponosi  odpowiedzialność   Wykonawca  –  20%  wartości  brutto  
określonej w   § 5, 

b. za  zwłokę  w  przekazaniu  autobusów  w  stosunku  do  deklaracji  dostawy 
powstałą z winy Wykonawcy – 0,3% ceny brutto autobusu za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłacenia na rzecz Wykonawcy kary umownej: 
a. w wysokości 20% ceny określonej w § 5, w przypadku odstąpienia Zamawiającego 

od umowy na skutek okoliczności,  za  które odpowiedzialność ponosi  
Zamawiający  z wyłączeniem okoliczności niezależnych od Zamawiającego, 

b. za nieuzasadnioną zwłokę w odbiorze autobusów w stosunku do daty dostawy 
powstałą z winy Zamawiającego – 0,3% ceny brutto autobusu za każdy dzień zwłoki. 

3. Niezależnie od kar umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych 
określonych w Kodeksie cywilnym. 

 
§ 7 

Odstąpienie od umowy 
 
1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w ciągu 30 dni zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. Odstąpienie od wykonania umowy w w/w 
okolicznościach nie rodzi żadnych roszczeń wzajemnych między Stronami. 

2. Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
 
1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana. 
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 

właściwy miejscowo dla  Zamawiającego. 
§ 9 

 
Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 
§ 10 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

§ 11 
 

Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy: 
1. SIWZ do niniejszego postępowania 
2. Załącznik nr 1  
3. Załącznik nr 2 
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4. Oferta Wykonawcy z dnia ……………… 2017 r..  
 
 
 
 
 Zamawiający         Wykonawca 
 

 

 
………………………………………     …………………………………. 
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