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Znak sprawy: ZP.01.2022 

      Załącznik Nr 5 do SWZ 

                        Projekt umowy 

 

UMOWA Nr..................................../ 2022 

 

zawarta w dniu …………………… roku w Opocznie  pomiędzy:  

ZAMAWIAJĄCYM:  

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie,  

ul. Przemysłowa 2, 26-300 Opoczno, NIP 7680002437, REGON 590516979, wpisanym  

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod nr 0000034156, kapitał 

zakładowy: 2 083 000,00 zł w imieniu którego działa:  

Robert Grzesiński – Prezes Zarządu 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

WYKONAWCĄ  

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

………………………………………………………………………………….  

z siedzibą w ............................................... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 

………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ............................... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 

Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, NIP ……………….., REGON 

…………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez .......................................................................................................................1/ 

działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem ……………………………………………………..………., zam. ……………………….……………… 

PESEL …………………..……………………prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 

……………………………………………  z siedzibą w ……………… (wpisać tylko nazwę 

miasta/miejscowości),  

ul. ………………………..….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy,  

NIP …..…………, REGON …………….……., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowaną/-ym przez ………………………………….…………………………………..………………….  

działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,     

zwanym dalej „Wykonawcą”  

                                                 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

 

Preambuła 

 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku  

     przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo  

     zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”  

     postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

     na  realizację zadania pn.: „Zakup pięciu autobusów zasilanych gazem CNG” 

2.  Zamawiający informuje, iż zamówienie jest dofinansowane ze środków WFOŚ i GW w Łodzi  

      w ramach realizacji zadania pn.: „Zakup pięciu busów zasilanych  

      gazem CNG” oraz kompletnego systemu tankowania CNG opartego o cztery  

      bezolejowe  kompresory” 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pod nazwą: 

Zakup pięciu autobusów zasilanych gazem CNG w ramach realizacji zadania pn.: „Zakup 

pięciu busów zasilanych gazem CNG” oraz kompletnego systemu tankowania CNG 

opartego o cztery   bezolejowe  kompresory”. 

2. Autobusy powinny być  fabrycznie nowe (rok produkcji – nie wcześniej niż 2021),  

znajdujące  się w ciągłej produkcji, z przeznaczeniem do wykonywania przewozów  

w publicznej komunikacji miejskiej,  

a) marka ………………,  

b) typ ……………….., 

c) nazwa handlowa ………………………. 

Autobusy muszą być tej samej marki oraz posiadać takie samo wyposażenie, podzespoły, 

zastosowane części i rozwiązania techniczne, chyba, że co innego wynika z treści opisu 

przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że autobusy spełniają wszystkie wymagania określone przez 

polskie przepisy i normy oraz są bezwarunkowo dopuszczone do ruchu na polskich drogach 

publicznych.  

4. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczno-eksploatacyjne i jakość dostarczonych  

autobusów, zespołów (podzespołów) odpowiadają obowiązującym przepisom ogólnym  

i szczegółowym. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. podstawowych parametrów technicznych 

i wymagania dotyczące kompletacji; opis parametrów autobusów jednoczłonowych 

niskopodłogowych spalinowych wraz z dodatkowym wyposażeniem; wyposażonych w 

silnik zasilany sprężonym gazem ziemnym ( CNG); usługami serwisu gwarancyjnego  
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i pogwarancyjnego; spełniających normę EURO-6 oraz z usługą szkoleniową z obsługi i 

naprawy stanowi - załącznik nr 1 do SWZ. 

6. Autobusy muszą spełniać  w szczególności, wszystkie warunki określone w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdu oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 

ze zm.) oraz posiadać ważne „Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu” –  

w rozumieniu przepisów Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 marca 2013 w. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych 

i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1475).  

Ponadto posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające do sprzedaży i ich rejestracji. Gdyby 

jednak, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, odmówiono 

rejestracji i dopuszczenia autobusów do ruchu, całość kosztów związanych  

z dostosowaniem autobusów do polskich norm i wymagań zgodnych z polskimi przepisami 

prawa ponosi Wykonawca. 

7. Czynności związane z rejestracją autobusów przeprowadzi na własny koszt Zamawiający. 

8. W przypadku, gdy na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów Wydział 

Komunikacji odmówi rejestracji autobusów, a Wykonawca nie dostarczy w terminie 14 dni 

(liczonymi od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego  

o odmowie rejestracji autobusów) odpowiednich dokumentów wymaganych do jego 

rejestracji lub dostarczy nieodpowiednie dokumenty Zamawiający będzie miał prawo do 

odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji Wykonawca 

zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą w terminie 7 dni od pisemnego 

powiadomienia przez Zamawiającego.  

9. Transport autobusów do Zamawiającego zapewnia Wykonawca na koszt własny. 

10. Wykonawca zapewni również na własny koszt ubezpieczenie przedmiotu umowy  

w pełnym zakresie, na czas konieczny do jego przetransportowania do siedziby 

Zamawiającego.   

 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w następujących terminach: 

a) dostarczenie Zamawiającemu 5 (pięciu) sztuk autobusów – w terminie do 12 miesięcy 

od dnia podpisania umowy, 

b) przeprowadzenie szkolenia z obsługi i naprawy dostarczonych autobusów, w tym 

zastosowanych systemów/oprogramowań diagnostycznych – nie później niż 14 dni  

od dostarczenia autobusów . 

2. Poprzez dostarczenie autobusów do Zamawiającego rozumie się transport do siedziby 

Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w sposób, w terminach i w kompletacji 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia, wraz z dokumentacją, oprzyrządowaniem, 

licencjami i wszelkimi innymi elementami składającymi się na przedmiot umowy. 
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§ 3 

Wysokość wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustaliły na podstawie oferty  

       Wykonawcy i wynosi za dostawę 5 (pięciu) sztuk autobusów: 

 

brutto: ……………………………….zł 

słownie:…………………………………………………………………………………………. 

w tym podatek VAT ……………………..%, 

 

2. Wykonawca zapoznał się szczegółowo z opisem przedmiotu zamówienia i 

zobowiązuje się   wykonać je w całości za umówione wynagrodzenie. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje 

wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. W ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością 

wszystkich czynności wymienionych w § 1 niniejszej umowy.  

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

5. Wynagrodzenie  za przedmiot umowy, określone w ust. 1, zawiera całkowity koszt zakupu 

i dostawy przedmiotu umowy, oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków,  

w tym między innymi: 

a) koszty transportu autobusów na miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

b) koszty ubezpieczenia na czas konieczny do przetransportowania przedmiotu umowy 

do siedziby Zamawiającego, 

c) koszty szkolenia, o którym mowa w § 8 umowy, 

d) koszty dostawy narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych,  

e) koszt udzielenia gwarancji,  

f) koszt świadczenia usług serwisowych w trakcie gwarancji.  

g) koszty udzielenia Zamawiającemu autoryzacji na wykonywanie prac obsługowo- 

naprawczych, o której mowa w § 6 ust. 13 Umowy, 

 

§ 4 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Rozliczanie przedmiotu umowy  z Wykonawcą będzie regulowane fakturą końcową.  

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na: 

    Płatnik:  

    Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.  
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       z siedzibą w Opocznie  

       ul. Przemysłowa 2  

       26-300 Opoczno 

       NIP 7680002437, REGON 590516979 

3. Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej, w terminie  

do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty jej doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu 

na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego całego przedmiotu umowy, 

wraz z dokumentami odbiorowymi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze.  

4. Wartość faktury może zostać pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu  

     o postanowienia § 11 umowy. 

5. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla 

wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców co do których Zamawiający 

ponosi z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność wynikającą z niniejszej umowy, 

 z oświadczeniem podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia 

 za wykonaną przez danego podwykonawcę część przedmiotu umowy.  

6. Termin, o którym mowa w ust. 3 rozpocznie swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia  

      następujących przesłanek: 

 1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną 

odpowiedzialność wynikającą z niniejszej umowy, że wszelkie wzajemne zobowiązania 

finansowe związane z wykonanymi czynnościami, stanowiącymi przedmiot umów  

o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane,  

    2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia 

należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną 

odpowiedzialność wynikającą z niniejszej umowy za wykonane czynności, stanowiące 

przedmiot umów o podwykonawstwo.  

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy  

       wskazany  w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 8.  

8. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie 

Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których 

mowa w ust. 5, o treści wskazanej w ust. 6, w stosunku do których Zamawiający ponosi 

solidarną odpowiedzialność na zasadzie, że wszelkie należności wobec nich zostały przez 

Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności 

względem Wykonawcy.  

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 
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10. Bezpośrednia zapłata, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych  

       podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez  

         Zamawiającego w formie pisemnej o: 

 1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez  Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia 

się od obowiązku  zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę,  

 2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w 

ust. 10.  

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 pkt. 2),  

         w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11 pkt. 1) i 2),  

         Zamawiający może: 

  1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  

            podwykonawcy,  jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

  2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia  

           podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej  

           wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu  

           płatność się należy, albo 

 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  

           podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność  

            takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu  

           podwykonawcy, o której mowa w ust. 10, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego  

           podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia  

           należnego Wykonawcy. 

14. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym  

        mowa  w ust. 12 pkt 3), wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 11 pkt 2).  

15. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem  

        mechanizmu  podzielonej płatności tzw. split payment (dotyczy płatników VAT). 

16. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wskazany na fakturze zawarty  

         na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy  

         z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)         

        - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz  

          wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. 

17. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT/ nie jest podatnikiem VAT. 

18. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT. 
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19. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.  

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 

ze zm.). Zamawiający nie wyraża zgody na odbieranie innych ustrukturyzowanych 

dokumentów elektronicznych za pośrednictwem platformy PEF.  

20.Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty  

      w przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie  

      obowiązującymi.  

21. W przypadku, o którym mowa w ust. 20 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej  

        zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub  

       zmiany  faktury. 

 22. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 21 będzie liczony od dnia otrzymania  

        wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury 

 

§ 5 

Odbioru przedmiotu umowy 

 

1. Odbiór wstępny autobusów  w siedzibie/ zakładzie Wykonawcy; odbiór ostateczny w 

siedzibie Zamawiającego j. w. 

2. O przygotowaniu autobusów do wydania Wykonawca ma obowiązek powiadomić 

Zamawiającego poprzez wysłanie dokumentu obejmującego zawiadomienie w formacie 

.pdf na adres e-mail …………………………………………………… wskazując dzień wydania 

autobusów, nie wcześniej niż 7 dni od powiadomienia. 

3. Wydanie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, poprzedzone będzie badaniem 

technicznym, a następnie odbiorem końcowym, o którym mowa w ust. 6 i następnych. 

4. Badanie techniczne przeprowadzone będzie w siedzibie/zakładzie Wykonawcy 

w obecności przedstawicieli Zamawiającego, z którego zostanie sporządzony protokół 

badania technicznego, w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron 

i podpisany przez obie Strony. W przypadku stwierdzenia podczas badania technicznego 

usterek lub odstępstw od wymagań określonych w SWZ, opisie przedmiotu zamówienia 

lub umowie, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub dokonania 

zmian zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół z badania 

technicznego o stwierdzonych usterkach lub odstępstwach  –  w 2 egzemplarzach, 

po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisany przez obie Strony. W protokole tym 

Strony ustalą dodatkowy termin badania technicznego autobusów, który – wedle wyboru 

Zamawiającego – może odbyć się ponownie w siedzibie/zakładzie Wykonawcy lub  

w siedzibie Zamawiającego. Treść powyższego ustępu nie wyłącza postanowień 

dotyczących kar umownych lub odstąpienia od umowy. 

5. Badanie techniczne, o którym mowa w ust. 4, odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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6. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w miejscu 

 wskazanym na 30  dni przed terminem dostawy. 

7. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego autobusów okaże się, że część z nich lub wszystkie 

posiadają wady uniemożliwiające lub istotnie utrudniające jego użytkowanie, albo okaże 

się, że nie dostarczono niezbędnych dokumentów potrzebnych do dopuszczenia 

niektórych (albo wszystkich) autobusów do ruchu drogowego w Polsce lub niektóre 

dokumenty (albo wszystkie) okażą się niezgodne z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami lub nie zostaną przekazane inne elementy wyposażenia dodatkowego,  

to w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo oznaczyć 

autobusy prawidłowo technicznie wykonane i dokumentacyjnie zaopatrzone, a następnie 

przejąć je bez zastrzeżeń na własność, i jednocześnie Zamawiający ma prawo albo złożyć 

oświadczenie o częściowym odstąpieniu od umowy w zakresie pozostałego, wadliwego 

przedmiotu umowy, albo wyznaczyć Wykonawcy termin usunięcia wad technicznych lub 

dokumentacyjnych lub dotyczących wyposażenia dodatkowego oznaczonych autobusów, 

nie dłuższy jednak niż 14 dni od daty sporządzenia ww. protokołu, a po bezskutecznym 

upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w zakresie wcześniej 

zakwestionowanym. 

8.  W dniu odbioru końcowego autobusów Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu sporządzone w języku polskim dokumentację techniczną, instrukcje 

obsługi, niezbędne urządzenia, oprogramowanie do urządzeń wmontowanych  

w autobusach lub przekazanych osobno w chwili dostawy autobusów, w tym: 

a) narzędzia specjalistyczne, przyrządy kontrolno-pomiarowe i programy niezbędne  

do wykonywania prac obsługowo-naprawczych, 

b) „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” dla każdego z autobusów umożliwiające ich 

zarejestrowanie i dopuszczenie do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami, oraz inne wymagane w tym zakresie dokumenty, 

c) wyposażenie dodatkowe, o którym mowa w § 7 ust. 1-4 i 7-10 umowy.  

9. Z chwilą podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, autobusy zostaną oddane 

Zamawiającemu w wyłączne fizyczne władanie i stają się własnością Zamawiającego bez 

żadnych zastrzeżeń co do jakiegokolwiek terminu i jakiegokolwiek warunku. Protokół 

odbioru końcowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach,  

po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisane przez obie Strony. 

10.  Dodatkowo Strony sporządzą protokoły z przeprowadzonych szkoleń, o których mowa 

w § 8 umowy. Protokoły zawierać będą adnotację o osobach, które je odbyły oraz będą 

sporządzane zawsze w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron  

i podpisane przez obie Strony 

§ 6 

Gwarancje i serwis  
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1. Wykonawca od dnia wydania autobusów gwarantuje bezusterkową, stałą i nieprzerwaną 

eksploatację autobusów, urządzeń i wyposażenia, a w razie awarii lub uszkodzenia – ich 

naprawę albo wymianę na nowe w przypadku ujawnienia usterek lub wad na zasadach  

i warunkach określonych treścią umowy. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, 

jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z normami, jak również 

kompletność wyposażenia przedmiotu umowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

2. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę obejmuje całe autobusy, całe urządzenia oraz całe 

wyposażenie, a także oprogramowanie, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11. 

3. Mając powyższe na uwadze Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji  

w następującym zakresie: 

a) gwarancja na autobus/y -całopojazdowa bez limitu przebiegu: ………………..….miesięcy 

(z zastrzeżeniem warunków, wskazanych w punktach poniżej), 

b) gwarancja na występowanie korozji poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia  

i podwozia, bez konieczności wykonywania dodatkowych konserwacji w trakcie 

eksploatacji (tj. zabiegów wykraczających poza obowiązkowe uzupełnianie ubytków 

konserwacji podwozia, wynikających z eksploatacyjnego zużycia, zawartego w planie 

przeglądów) a także na trwałość konstrukcji i poszycia, tj. pękanie szkieletu, ramy, blach 

poszycia co najmniej 10 lat,  

c) gwarancja na zewnętrzne powłoki lakiernicze 60 miesięcy, 

d) gwarancja na elementy wyposażenia dodatkowego 36 miesięcy, 

e) gwarancja na możliwość zakupu (dostępność) wszystkich części zamiennych do 

autobusów (w zakresie jego konstrukcji zespołów, podzespołów, urządzeń, 

wyposażenia dodatkowego itp.) – 15 lat, liczonych od dnia upływu okresu gwarancji 

jakości na całość autobusów, o którym mowa w lit. a) powyżej; 

f) gwarancja na możliwość realizacji usług serwisu przez okres 15 lat od upływu 

przewidzianego w umowie okresu gwarancji jakości na całość autobusów (o którym 

mowa w lit. a) powyżej); koszty realizacji przedmiotowych usług serwisowych po 

upływie wskazanego okresu gwarancji jakości na całość autobusów będą pokrywane 

przez Zamawiającego stosownie do obowiązujących w tym zakresie cen hurtowych oraz 

aktualnych stawek za 1 roboczogodzinę Wykonawcy, z zastrzeżeniem serwisu 

realizowanego w ramach okresów gwarancyjnych, o których mowa w lit. b) – c) powyżej; 

4. Okres gwarancji dla każdego autobusów z osobna rozpoczyna bieg od daty jego wydania 

Zamawiającemu (okres gwarancji rozpoczyna bieg z dniem protokolarnego 

bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego). 

5. W przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, okres gwarancji zostanie każdorazowo wydłużony o czas od 

dnia wystąpienia (zgłoszenia) awarii do dnia odebrania sprawnego autobusu. 

6. Wartość świadczeń i usług z gwarancji nie może zostać ograniczona jakimkolwiek limitem. 

Wykonanie świadczeń określonych w gwarancji lub w umowie nie może wiązać się  

z jakimikolwiek kosztami Zamawiającego. 
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7. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się lub zostaną wykryte wady któregokolwiek 

z autobusów, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy lub wymiany na wolne od wad, 

w ramach ceny umownej, w terminie do 5 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji 

Wykonawcy w formie pisemnej, za pośrednictwem e-mail…………………………. lub za pomocą 

udostępnionego przez Wykonawcę systemu zgłoszeń, dostępnego za pośrednictwem 

Internetu. W szczególnych przypadkach termin ten może za zgodą Zamawiającego ulec 

przedłużeniu (np. w przypadku wystąpienia poważnych uszkodzeń). 

8. Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji, Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

autobusów. Wykonawca udziela w tym zakresie Zamawiającemu rękojmi za wady każdego 

z autobusów dostarczanych na podstawie umowy, na okres równy okresowi gwarancji na 

całość autobusu (tj. rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru i 

wydania danego autobusu Zamawiającemu, a upływa z dniem wygaśnięcia gwarancji). 

9. Gwarancją objęte są również elementy wyprodukowane przez poddostawców producenta.  

W przypadku wątpliwości Zamawiającemu zawsze przysługuje prawo wyboru – może 

korzystać z rękojmi lub gwarancji udzielonej przez Wykonawcę lub gwarancji 

producentów sprzętu lub urządzeń. 

10. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie obejmuje: 

a) wad powstałych z tytułu naturalnego zużycia lub uszkodzenia materiałów 

eksploatacyjnych w toku zwykłej eksploatacji, a także zużytych, uszkodzonych lub 

zniszczonych na skutek warunków eksploatacji, 

b) wad będących następstwem kolizji, wypadków, katastrof i zdarzeń losowych, chyba, że 

te wynikły w skutek wady autobusu, 

c) wad powstałych w wyniku aktów wandalizmu. 

11. Naprawa wad wskazanych w ust. 9, a także realizacja usług serwisu pogwarancyjnego  

(tj. serwisu po upływie przewidzianego w umowie okresu gwarancji na dany zakres)  

w zależności od zakresu uszkodzeń – zostanie wykonana przez Zamawiającego we 

własnym zakresie (w ramach otrzymanej autoryzacji) lub zostanie zlecona Wykonawcy, z 

tym zastrzeżeniem, że: 

a) przed zleceniem naprawy, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać kalkulację, zawierającą wykaz materiałów z cenami (na podstawie cen 

hurtowych Wykonawcy) oraz ilość roboczogodzin, wraz z terminem wykonania 

naprawy i przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania niezwłocznie, nie później 

niż w ciągu 5 dni roboczych, 

b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zleconych przez Zamawiającego napraw  

w terminie wynikającym z kalkulacji naprawy szkody i zaakceptowanym przez 

Zamawiającego, licząc od dnia następnego po dniu pisemnego przekazania autobusu do 

naprawy, 

c) termin wykonania ww. napraw, może ulec wydłużeniu w szczególnych specyficznych 

przypadkach (w szczególności uzasadnionych technologicznie), za obopólną zgodą 

Stron umowy, wyrażoną na piśmie, 
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d) w przypadku realizacji ww. napraw przez Zamawiającego, Wykonawca będzie 

zobowiązany do dostarczania części zamiennych niezbędnych do napraw 

pozagwarancyjnych, pogwarancyjnych i serwisowych - najpóźniej w ciągu 7 dni 

roboczych od dnia wpłynięcia w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-mail 

zamówienia; w wyjątkowych wypadkach np. konieczności wyprodukowania 

specyficznych lub nietypowych części, terminy dostaw będą ustalane indywidualnie.  

12. Wykonawca, nie później niż w dniu wydania autobusów oraz w ramach ceny umownej, 

przekaże Zamawiającemu komputery przenośne (notebook) – 5 szt. wraz 

z licencjonowanym, polskojęzycznym oprogramowaniem systemowym 

umożliwiającym poprawną pracę z oprogramowaniem diagnostycznym przez 

dostarczone interfejsy, o których mowa w opisie  przedmiotu zamówienia. W celu 

uniknięcia wątpliwości należy przyjąć, że Wykonawca przekaże, zainstaluje i wdroży 

kompletne oprogramowanie diagnostyczne pracujące w powszechnie dostępnym 

i powszechnie używanym systemie operacyjnym, w języku polskim. 

13. Wykonawca udziela Zamawiającemu autoryzacji wewnętrznej w zakresie umożliwiającym 

samodzielne wykonywanie przeglądów, obsług oraz napraw gwarancyjnych, 

pozagwarancyjnych i pogwarancyjnych. Szczegółowy zakres autoryzacji określa Załącznik 

nr 3 do umowy.  

 

§ 7 

Licencje, oprogramowanie, wyposażenie dodatkowe  

1. Wykonawca, nie później niż w dniu wydania autobusów  oraz w ramach wynagrodzenia  

przekaże Zamawiającemu wszelkie urządzenia diagnostyczne – 5 (pięć) sztuk kompletów, 

w szczególności interfejsy i testery służące do diagnostyki stanu i pracy wszystkich 

istotnych elementów systemów autobusów, a także poszczególnych jego urządzeń. 

Urządzenia muszą pozwalać na pełną diagnostykę podzespołów wskazanych  

w opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca, nie później niż w dniu wydania autobusów oraz w ramach wynagrodzenia, 

przekaże Zamawiającemu 5 pięć) sztuk  komputerów przenośnych (notebooki) wraz 

z licencjonowanym, polskojęzycznym oprogramowaniem systemowym umożliwiającym 

poprawną pracę z oprogramowaniem diagnostycznym przez dostarczone interfejsy,  

o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia. W celu uniknięcia wątpliwości należy 

przyjąć, że Wykonawca przekaże, zainstaluje i wdroży kompletne oprogramowanie 

diagnostyczne pracujące w powszechnie dostępnym i powszechnie używanym systemie 

operacyjnym, w języku polskim.  

3. Nadto Wykonawca, nie później niż w dniu wydania autobusów oraz w ramach 

wynagrodzenia, zapewni Zamawiającemu dostęp do systemu informacji pasażerskiej, 

o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia. 

4. Przekazując oprogramowanie Wykonawca w każdym przypadku udzieli licencji na czas 

nieokreślony, albo przekaże licencje na oprogramowanie urządzeń diagnostycznych  
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i systemu zapowiedzi głosowych, a także oprogramowanie służące do diagnostyki 

autobusów, urządzeń wmontowanych w autobusach lub przekazanych jako wyposażenie.  

5. W trakcie eksploatacji i bez dodatkowej opłaty Wykonawca przekaże poprawki do wersji 

oprogramowania, w przypadku, gdy powstaną one w związku z tym, że stwierdzono w nich 

błędy, albo bez dodatkowej opłaty przekaże nowe wersje oprogramowania – bez 

dodatkowego wezwania.  

6. Wykonawca przekaże i będzie na bieżąco, w okresie udzielonej gwarancji aktualizował i 

wdrażał bazy danych niezbędnych dla prawidłowego działania oprogramowania 

diagnostycznego oraz oprogramowania autobusów, urządzeń wmontowanych, lub 

przekazanych jako wyposażenie, a także oprogramowania systemu informacji 

pasażerskiej.  

7. Wykonawca, nie później niż w dniu wydania autobusów, przekaże Zamawiającemu 

kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną autobusów, w szczególności: 

a) schematy układów pneumatycznych,  

b) schematy układów hydraulicznych, 

c) schematy układów elektrycznych,  

d) schematy układów elektronicznych,  

e) schematy urządzeń elektronicznych wmontowanych w pojeździe (np. tablic 

kierunkowych),  

f) katalogi części zamiennych.  

Dokumentacja sporządzona w języku polskim zostanie przekazana w 2 (dwóch) 

kompletach w wersji online z prawem dostępu przez cały okres eksploatacji autobusów 

oraz w 2 (dwóch) kompletach w wersji elektronicznej na nośnikach pendrive  

w ogólnodostępnym formacie (np. tzw. PDF z co najmniej aktywnym spisem treści oraz  

z funkcją wyszukiwania słów w treści). 

8. Wykonawca, nie później niż w dniu wydania autobusów, przekaże Zamawiającemu 

instrukcje obsługi urządzeń wmontowanych w autobusach – w wersji elektronicznej lub 

papierowej w języku polskim – co najmniej 1 komplet. 

9. Wykonawca, nie później niż w dniu wydania autobusów, przekaże Zamawiającemu 

polskojęzyczną wersję dokumentacji zastosowanego w autobusie oprogramowania, przy 

czym licencje oprogramowania powinny być dostarczone również w postaci, w jakiej 

oryginalnie występują. 

10. Wykonawca nie później niż w dniu wydania autobusów przekaże 5 (pięć) sztuk instrukcji 

obsługi autobusów dla kierowców, w języku polskim, w formie książkowej. 

11. Wykonawca oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do dokumentacji oraz do 

oprogramowania i jest uprawniony do udzielenia Zamawiającemu licencji 

na dokumentację oraz licencji na oprogramowanie oraz że przekazana Zamawiającemu 

dokumentacja i przekazane oprogramowanie, nie będą naruszać prawa ani interesów i 

dóbr prawem chronionych osób trzecich. 

12. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie, lub pojawienia się informacji 

wskazujących, że ww. dokumentacja lub oprogramowanie lub ich poszczególne elementy 
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naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa 

do know-how, tajemnicę przedsiębiorstwa, inne prawa chronione przez obowiązujące 

przepisy (w szczególności przez Prawo własności przemysłowej) lub zobowiązania 

umowne, Wykonawca pokryje wszelkie koszty (w tym koszty obsługi prawnej) poniesione 

przez Zamawiającego w związku z obroną przed takimi roszczeniami oraz odszkodowania 

zasądzone prawomocnie lub wynikające z zawartej przez Zamawiającego ugody. 

Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę na piśmie o każdym roszczeniu,  

o którym mowa w niniejszym ustępie. 

13.  W ramach wynagrodzenie  Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji do 

korzystania z dokumentacji (licencja na dokumentację) oraz z oprogramowania (licencja 

na oprogramowanie), z prawem udzielania sublicencji osobie trzeciej do wykonywania 

usług obsługi eksploatacyjnej, przeglądów oraz napraw, zbycia lub oddania jej do 

korzystania podmiotowi trzeciemu na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, 

uprawniającej do korzystania z przedmiotowej dokumentacji i oprogramowania na 

następujących polach eksploatacji: 

 wykorzystywanie dostarczonej dokumentacji i oprogramowania do obsługi 

eksploatacyjnej, przeglądów i usług utrzymania oraz napraw przez Zamawiającego lub 

wskazane przez niego podmioty trzecie; 

 wykorzystanie dla celów wewnętrznych Zamawiającego jako: 

 elementu materiałów edukacyjnych lub szkoleniowych; 

 części materiałów edukacyjnych lub szkoleniowych umieszczanych w sieciach typu 

Intranet; 

 elementu materiałów szkoleniowych, edukacyjnych, reklamowych i promocyjnych, 

dystrybuowanych wewnątrz przedsiębiorstwa na płytach CD oraz DVD; 

 utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji w nieograniczonej liczbie egzemplarzy na 

wszelkich nośnikach dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi;  

 utrwalanie oprogramowania na nośnikach informatycznych; 

 wprowadzanie i utrwalanie oprogramowania w pamięci komputera i innych urządzeń 

mikroprocesorowych; 

 wymiana nośników, na których utrwalono dokumentację lub oprogramowanie oraz 

przenoszenie dokumentacji lub oprogramowania do pamięci komputerów i serwerów 

sieci komputerowych; 

 modyfikacji i dostosowywania do potrzeb Zamawiającego, w szczególności 

wykonywania dekompilacji, dezasemblacji, instalacji, reinstalacji, modyfikacji 

i integracji w pełnym zakresie, na dowolnej liczbie serwerów (przez Zamawiającego lub 

osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego); 

 sprzedaż, przeniesienie praw i obowiązków, najem, dzierżawę, wniesienie jako aport 

oraz każde odpłatne i nieodpłatne oddanie do używania lub używania i pobieranie 

pożytków na rzecz podmiotów trzecich. 
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14.  Licencja na dokumentację oraz licencja na oprogramowanie nie są ograniczone 

terytorialnie ani co do ilości obsługiwanych autobusów. Licencja na dokumentację jest 

bezterminowa i nie podlega wypowiedzeniu przez Wykonawcę lub podmiot trzeci. Licencja 

na oprogramowanie przekazanych systemów jest bezterminowa i nie podlega 

wypowiedzeniu przez Wykonawcę lub podmiot trzeci.  

15.  Udzielona licencja na dokumentację obejmuje także wszelkie zmiany i aktualizacje 

wprowadzone przez Wykonawcę w dokumentacji lub oprogramowaniu. 

16.  Licencja na dokumentację zostaje udzielona Zamawiającemu wraz z przekazaniem 

Zamawiającemu dokumentacji. Licencja na oprogramowanie zostaje udzielona 

Zamawiającemu wraz z przekazaniem lub udostępnieniem oprogramowania do używania. 

17.  Z chwilą udzielenia licencji na dokumentację oraz licencji na oprogramowanie 

Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na których utrwalono dokumentację 

i oprogramowanie. Zamawiający może upoważnić inną osobę do korzystania 

z dokumentacji i oprogramowania w zakresie uzyskanych licencji. 

§ 8 

Szkolenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w zakresie opisanym w opisie 

przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 1 do SWZ). 

2. Szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego, chyba że na wniosek Wykonawcy 

Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie szkoleń w innym miejscu, w szczególności  

w siedzibie/zakładzie Wykonawcy.  

3. Dokładny termin i zakres szkoleń zostanie ustalony przez Strony umowy po jej podpisaniu, 

przy czym szkolenie nie może trwać krócej niż 2 dni (łącznie minimum 16 godzin 

szkoleniowych). 

4. Po przeprowadzeniu szkolenia zostanie sporządzony protokół/protokoły. 

§ 9 

Uzgodnienia na etapie realizacji umowy 

1. W toku realizacji przedmiotu umowy, tj. po jej podpisaniu, a przed wykonaniem autobusów, 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym identyfikację wizualną autobusów – schemat i 

kolorystykę malowania autobusów i system oznaczeń (piktogramy i naklejki) oraz 

kolorystykę wnętrza autobusów (kabiny kierowcy i przedziału pasażerskiego). 

2. W terminie uzgodnionym z Wykonawcą w trybie roboczym, nie dłuższym niż 7 dni 

roboczych od dnia zawarcia umowy, Zamawiający dostarczy Wykonawcy oczekiwania 

związane z kolorystyką autobusów (kolorystyką poszycia zewnętrznego).  

3. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od otrzymania oczekiwań Zamawiającego, 

przedstawi Zamawiającemu propozycje kolorystyki wnętrza – materiału obiciowego 

siedzeń, wykładziny podłogowej, płyt sufitu i ścian bocznych oraz propozycje schematów 

malowania autobusów.  
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4. Spośród przedstawionych propozycji Zamawiającego, Wykonawca wybierze jedną –  

w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostarczenia mu tych propozycji. 

5. Nie zastosowanie się Wykonawcy do powyżej wskazanych trybów uzgodnieniowych będzie 

jednoznaczne z niemożliwością dokonania odbioru autobusów w trybie wskazanym w § 5 

umowy, z winy Wykonawcy. 

§ 10 

Wykonawca i Podwykonawcy 

 1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki 

finansowe i techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Nadto Wykonawca 

oświadcza, że przy wykonywaniu niniejszej umowy zachowa należytą staranność 

wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych dostaw które wchodzą  

w zakres wykonania przedmiotu umowy .  

2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie 

informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu 

umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, 

 że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne 

 i konieczne do wykonania przez niego przedmiotu umowy. 

 3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z opisem przedmiotu  

       zamówienia. 

 4. Wykonawca wykona zamówienie sam / sam, za wyjątkiem następującego zakresu: 

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

który zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/ów.  

5. Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w ust. 4, bez zgody 

Zamawiającego.  

6. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego w formie pisemnej. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od 

przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na 

piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

Zamawiający nie wyrazi zgodny na umowę z podwykonawcą w szczególności: 

 1) w sytuacji, w której przynajmniej część wynagrodzenia należnego podwykonawcom będzie  

        wymagalna po dacie wymagalności należności dla Wykonawcy;  

2) zostanie ustanowione zabezpieczenie poprzez potrącanie kwot z wynagrodzenia  

        Wykonawcy; 

 3) umowa podwykonawcza będzie przewidywała termin wykonania przedmiotu umowy 

      dłuższy niż termin wynikający z niniejszej umowy;  

4) suma wynagrodzeń z umów podwykonawczych przekroczy kwotę wynagrodzenia  

        Wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy; 

 5) umowa podwykonawcza będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy,  

         przepisami powszechnie obowiązującymi lub zasadami współżycia społecznego;  
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6)    umowa o podwykonawstwo będzie zawierać postanowienia kształtujące prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

 7. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda  

     Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis ust. 6 stosuje się odpowiednio.  

8. Umowy, o których mowa w ust. 6 i 7, powinny być sporządzone w formie pisemnej pod  

     rygorem nieważności. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  

      z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia.  

9. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia  

       Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób i podmiotów  

        przy pomocy, których wykonuje przedmiot umowy. W szczególności jak za własne  

        działania i zaniechania Wykonawca odpowiada za ewentualnych podwykonawców.  

11. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe  

        w związku z wykonywanymi przez podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich  

        wykonywania, w szczególności będące następstwem działania podwykonawcy, rażącego  

        niedbalstwa lub braku należytej staranności.  

12. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia nadzór i koordynację działań  

       podwykonawców. 

 13. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy 

Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy.  

14. Zamawiający i Wykonawca solidarnie odpowiadają za zapłatę wynagrodzenia 

podwykonawcy, którego umowę Zamawiający zaakceptował w sposób określony w ust. 6. 

 15. Solidarna odpowiedzialność, o której mowa w ustępie poprzedzającym nie obejmuje  

          podwykonawców: 

 1)     z którymi Wykonawca nie podpisał umowy w formie pisemnej; 

 2)  z którymi Wykonawca podpisał umowę w formie pisemnej, jednak nie została ona  

          zgłoszona   do akceptacji Zamawiającego; 

 3)  z którymi Wykonawca podpisał umowę w formie pisemnej i została ona zgłoszona  

         do Zamawiającego jednak nie wyraził on na nią zgody w trybie wskazanym w ust. 6. 

16. Treść umowy o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo winna jasno określać 

termin wykonania, rodzaj, ilość i wartość prac zleconych w ramach podwykonawstwa oraz 

termin wykonania umowy. 

 17. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
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obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

§ 11 

Kary umowne i odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego następującymi karami 

umownymi: 

a) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy  

w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, następującego w wyniku 

naruszenia umowy przez Wykonawcę; 

b) w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

za każdy autobus niewydany w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a) umowy,  

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

c) w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy),  

za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wady 

autobusu objętej gwarancją ponad termin ustalony w § 6 ust. 7 umowy; 

d) w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za 

każdy dzień roboczy postoju autobusu, ponad okres o którym mowa w § 6 ust. 7, 

wynikający z wystąpienia wady (o ile zgłoszona wada wystąpiła w okresie gwarancji 

całopojazdowej, o której mowa w opisie przedmiotu zamówienia i wymaga wyłączenia 

autobusu z ruchu, a Wykonawca nie zapewnił autobusu zastępczego o tych samych lub 

zbliżonych warunkach technicznych); 

e) w wysokości 600,00 zł, w sytuacji przewidzianej w § 5 ust. 7 umowy, dotyczącej 

wyznaczenia – w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy – Wykonawcy 

terminu usunięcia wad technicznych lub dokumentacyjnych oznaczonych autobusów, 

za każdy dzień zwłoki każdego z autobusów licząc – dla każdego z autobusów  

z osobna – od daty wadliwej dostawy do daty prawidłowego usunięcia tych wad; 

f) w wysokości 1 500,00 zł za każdy dzień zwłoki  w stosunku do terminu 

przeprowadzenia szkoleń, o których mowa w § 8 Umowy; 

g) w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przekazaniu całości 

dokumentacji autobusów, z uwzględnieniem dokumentacji dotyczącej 

licencjonowanego oprogramowania niezbędnego do prawidłowej eksploatacji 

autobusów oraz nośników tego oprogramowania; 

h) w wysokości 750,00 zł za każdy dzień roboczy zwłoki w stosunku do któregokolwiek  

z terminów nałożonych na Wykonawcę w treści § 6 ust. 11, za każdy dzień zwłoki; 

i) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w 

przypadku wypowiedzenia którejkolwiek z udzielonych licencji przez Wykonawcę bez 

wypowiadania umowy; 

j) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki; 
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k) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za 

każdy stwierdzony przypadek; 

l) braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata o której mowa w § 4 

ust. 9 umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Jeżeli wartość naliczonych kar związanych ze zwłoką w dostawie przedmiotu umowy 

przekroczy 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, Zamawiający 

ma prawo odstąpić od umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych wyłącznie od Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w ust. 2 

oraz §14 ust. 2 niniejszej umowy. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę, 

po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary 

umownej  

i wyznaczeniu mu 14 – dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury 

przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w 

całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy.  

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 

z wynagrodzenia Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac lub 

jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów 

do maksymalnej wysokości 50 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

umowy.  

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający może przekazać wedle własnego 

uznania: 1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 

…..……………., 2) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego 

na adres poczty elektronicznej: ……………………………….  

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest: 

 1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany 

na potwierdzeniu odbioru, 

 2) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania 

wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2). 

§ 12 

Zmiana umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający 
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dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na zakończenie przedmiotu 

umowy: 

 1) zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o udzieleniu pożyczki zawartej pomiędzy   

Zamawiającym a WFOŚiGW w Łodzi  w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej 

realizacji zadania); 

 2) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu § 13 umowy, przy czym przedłużenie terminu 

wykonania przedmiotu umowy nastąpi o czas trwania siły wyższej, 

 3) przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 3 ust. 1 może 

nastąpić w przypadku postoju w wykonaniu świadczenia, wynikającego bezpośrednio  

z okoliczności związanych z utrzymywaniem się lub ponownym ogłoszeniem podczas 

realizacji umowy stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego na terytorium 

RP, o ile okoliczności te mają bezpośredni wpływ na brak możliwości przedmiotu umowy 

w umówionym terminie. Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy będzie 

możliwe o czas postoju spełniającego ww. wymagania który nie może trwać dłużej niż 

do momentu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego; 

4) zmian technologicznych, w szczególności ze względu na konieczność zrealizowania 

przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych 

niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu umowy, o czas  niezbędny do wprowadzenia odmiennych rozwiązań 

technicznych/technologicznych zapewniających należytą realizację przedmiotu umowy; 

5)  przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 3 ust. 1 może nastąpić  

z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy pod 

warunkiem, że działania te nie są konsekwencją działań którejkolwiek ze Stron niniejszej 

umowy przy czym przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpi o liczbę 

dni trwania w/w okoliczności; 

6) w przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego okoliczności mającej wpływ na 

dotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy, przy czym 

przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpi o liczbę dni trwania ww. 

okoliczności;  

7) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, przy czym przedłużenie terminu 

wykonania przedmiotu umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia tych 

zmian. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
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4. W celu zmiany umowy, Strona wnioskująca powinna wystąpić do drugiej Strony z 

pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany zawierającym uzasadnienie oraz załączyć 

dokumenty lub oświadczenia uzasadniające zmianę, o ile występują. Druga strona w 

terminie 7 dni wyraża zgodę na propozycję zmiany, odrzuca ją lub przedstawia własną 

propozycję. W razie braku zajęcia stanowiska w terminie 7 dni uznaje się, że propozycja 

zmiany została odrzucona. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy 

pisemnej w postaci aneksu do umowy 

 

§ 13 

Okoliczności siły wyższej  

1. Uważa się, że żadna ze Stron nie jest w zwłoce i nie narusza postanowień umowy  z tytułu 

niewykonania swoich zobowiązań, jeżeli wykonywanie tych zobowiązań uniemożliwiają 

okoliczności siły wyższej.  

2. Wyrażenie „siła wyższa” oznacza w niniejszej umowie niezależne od woli stron losowego 

zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia 

umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania najwyższej należytej 

staranności, w szczególności takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan klęski 

żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy i tym 

podobne zdarzenia, które utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub częściowo 

realizację zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego realizacji.  

 

§ 14 

Odstąpienie od umowy  

1. Stosownie do treści art. 456 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie  

art. 108 ustawy PZP, 

c)  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  

że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 

prawa Unii Europejskiej. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z opisem przedmiotu 

zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub postanowieniami umowy pomimo 

dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu 

terminu wskazanego w tych wezwaniach, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych 

przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego  

na piśmie,  

3) gdy zwłoka w  wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,  

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację przedmiotu umowy 

i przerwa trwa dłużej niż 14 dni, 

5) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

3. W przypadkach określonych w ust. 2, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie  

30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcę oraz 

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1)  w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które ponosi   

 odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca będzie obciążony obowiązkiem naprawienia  

 szkody jaką poniósł Zamawiający w związku z odstąpieniem od umowy i powierzeniem jej    

  wykonania innemu Wykonawcy,  

2) odstąpienie od umowy pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty należnych  

        Zamawiającemu  kar umownych oraz odszkodowań. 

§ 15 

Przedstawiciele Stron 

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami  

w związku z realizacją umowy są: 

- …………………………. – ……………………, tel. ………………………….., e-mail: …………………………. 

       - …………………………. – ……………………, tel. ………………………….., e-mail: …………………………. 

2. Osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do porozumiewania się z Zamawiającym w 

związku z realizacją umowy są: 

             - …………………………. – ……………………, tel. ………………………….., e-mail: …………………………. 

3. Porozumiewanie się przez upoważnione osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie 

dotyczy ustaleń wymagających formy pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności lub 

wyłącznie dla umocowanych przedstawicieli Stron. 

4. Wszelka korespondencja między Stronami w sprawach dotyczących umowy będzie 

prowadzona w języku polskim. W stosunku do dokumentów lub korespondencji 
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otrzymanej w języku innym niż język polski, dopuszczalne będzie tłumaczenie na język 

polski na koszt Wykonawcy.  

5.    W przypadku spotkań poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, rozmowy będą odbywać  

        się w języku polskim, a tłumaczenie odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 

 

§ 16 

Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy  

na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 17 

Ochrona danych osobowych   

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający będzie ich administratorem  

w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym 

te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.  

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe  

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się:  

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie     obowiązującego, które 

chronią prawa osób, których dane dotyczą,  

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których 

mowa w art. 32 Rozporządzenia,  

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,  

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które 

będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,  

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych 

osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich  

w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.  

4.  Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy, usuwa/zwraca Zamawiającemu  

  wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub    

  prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.  
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5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się  

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się 

z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.   

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 

naruszenia.  

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli,  

czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej 

wykonania audytorowi.  

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli  

w terminie nie dłuższym niż 7 dni  od dnia stwierdzenia uchybień. 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.    

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę.   

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.  

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych  

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 

upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz 

danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie 

ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).  

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania  

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 

w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych 

informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub umowy.  
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17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.  

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.  

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 

osobowych.  

§ 18 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy ustawy PZP, Kodeksu 

cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia umowy okażą się nieważne lub 

bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność innych postanowień umowy. 

Strony będą dążyły do zastąpienia postanowień nieważnych lub bezskutecznych innymi 

postanowieniami zgodnymi z pierwotną intencją Stron. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej 

umowy wysłaną i nieodebraną przez drugą stronę uważa się za doręczoną po upływie 

7 dni od daty powtórnego awizowania przesyłki nadanej za pośrednictwem operatora 

pocztowego; zaś wysłaną na adres poczty elektronicznej i nieodebraną – uważa się  

za doręczoną z dniem jej wysłania.   

5.  W przypadku zmiany siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy, a także zmiany adresów 

wskazanych w umowie, w tym adresu poczty elektronicznej – Strony zobowiązują się  

do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o zaistniałej zmianie. W przypadku 

zaniechania tego obowiązku przez strony umowy, doręczenie korespondencji na ostatni 

znany adres, w tym adres poczty elektronicznej, zastosowanie ma zasada określona  

w ust. 4. 

6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego  

i  jeden dla Wykonawcy. 

 

Załącznikami do umowy są:  
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a) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 

b) Załącznik nr 2 – Kopia formularza oferty  

c) Załącznik nr 3 - Warunki autoryzacji wewnętrznej 

d) Załącznik nr 4 - KRS/CEIDG 

 

 

 

 

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

   WYKONAWCA                                                                                ZAMAWIAJĄCY  

 

 

 

 

 

 

    Kontrasygnata księgowego: 

 

……………………………….…………….  

 

                       

 

 

 

                                       

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 
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WARUNKI AUTORYZACJI WEWNĘTRZNEJ WARSZTATU ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia brutto, udziela autoryzacji warsztatom 

Zamawiającego, którymi są warsztaty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego  

Sp. z o.o. znajdującego się w 26-300   Opoczno na ulicy Przemysłowej 2, na wykonywanie 

napraw gwarancyjnych, w tym obsług technicznych, przeglądów okresowych, a także 

serwisu pozagwarancyjnego i pogwarancyjnego autobusów  

marki ………………………..,  

typ ………………………….,  

nazwa handlowa ……………………………..,  

będących przedmiotem dostawy, z zastrzeżeniem pkt. 12. 

2. Wykonawca powierza wykonywanie odpłatnie przez Zamawiającego wszelkich napraw 

i innych czynności, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca, lub do wykonania 

których Wykonawca standardowo zobowiązuje użytkownika autobusów, w związku 

 z udzieleniem przez niego gwarancji na autobusy będące przedmiotem dostawy, także 

niezbędnych do utrzymania autobusów w ruchu i wykonania zobowiązań Wykonawcy jako 

gwaranta. W tym zakresie, działania podmiotu z autoryzacją (Zamawiającego)  

są działaniem autoryzowanego przez Wykonawcę serwisu naprawczego, o którym mowa 

w powszechnie stosowanych przez Wykonawcę dokumentach gwarancyjnych lub 

serwisowych (autoryzacja). 

3. Wykonawca w ramach udzielonej autoryzacji na czas trwania gwarancji zapewni 

nieograniczoną i nieodpłatną pomoc techniczną: 

a) własnej stacji serwisowej – znajdującej się w ……………………………………………………………., 

a także pomoc mobilnego serwisu technicznego Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego 

lub w miejscu gdzie autobusy Zamawiającego się znajdują, 

b) polegającą na udzielaniu pracownikom Zamawiającego, telefonicznie lub drogą 

elektroniczną, przez cały okres gwarancji, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 

16:00 informacji we wszelkich sprawach związanych z obsługą techniczną 

i eksploatacyjną (nr telefonu: 785365363)  

adres elektroniczny: serwismpkopoczno@gmail.com 

4. Z zastrzeżeniem ust. 6, usunięcie wady w ramach gwarancji lub dokonanie innej czynności,  

o której mowa w ust. 2, nastąpi w siedzibie Zamawiającego, chyba, że Wykonawca uzna  

za konieczne zabrać na swój koszt uszkodzone części, podzespoły autobusu lub cały 

autobus, w celu naprawy lub wymiany w siedzibie Wykonawcy lub Autoryzowanej Stacji 

Obsługi. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, wykonanie naprawy wady w ramach gwarancji lub dokonanie innej 

czynności, o której mowa w ust. 2 musi zostać zlecone Zamawiającemu przez Wykonawcę 

– naprawa zostanie wykonana przez pracowników Zamawiającego, w zakresie udzielonej 

autoryzacji. Wykonawca dostarczy, bez dodatkowej opłaty, niezbędne części i podzespoły 
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konieczne do wykonania naprawy gwarancyjnej. Zamawiający przystąpi do naprawy 

natychmiast po otrzymaniu od Wykonawcy części i materiałów niezbędnych do jej 

wykonania.  

6. W przypadku napraw w ramach gwarancji lub dokonania innych czynności, o których 

mowa w ust. 2, które przekraczają możliwości techniczne i wykonawcze Zamawiającego 

oraz w każdym innym przypadku dot. ww. czynności, w którym Zamawiający uzna to za 

stosowne, Wykonawca musi wykonać naprawę we własnym zakresie, po zgłoszeniu tego 

faktu przez Zamawiającego. 

7. Do każdej zleconej przez Wykonawcę naprawy gwarancyjnej, zobowiązany on jest 

wykonać kalkulację, zawierającą wykaz materiałów koniecznych do wykonania naprawy 

oraz jej pracochłonność (roboczogodziny), którą przedstawi Zamawiającemu  

do akceptacji. W przypadku nie zaakceptowania przedstawionej kalkulacji przez 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy we własnym 

zakresie wg kalkulacji, którą przedstawił Zamawiającemu. 

8. W przypadku napraw gwarancyjnych lub innych czynności, o których mowa w ust. 2, 

Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę obejmującą koszty robocizny według kalkulacji 

naprawy zaakceptowanej przez Zamawiającego, przy stawce w wysokości 150 zł 

netto/roboczogodzina plus podatek VAT, który zostanie doliczony w wysokości 

zgodnej z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wystawienia faktury. 

9. Powyższa procedura akceptacji nie jest wymagana, gdy przewidywany czas 

naprawy/czynności gwarancyjnej nie przekroczy 8 roboczogodzin – w takim przypadku 

kalkulacja zostanie sporządzona i przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu przez 

Wykonawcę najpóźniej w terminie 2 dni roboczych po wykonaniu tej czynności. Wówczas 

Zamawiający przystąpi do jej wykonania natychmiast po otrzymaniu od Wykonawcy 

zlecenia oraz części i materiałów niezbędnych do wykonania naprawy lub dokonania innej 

niezbędnej czynności. 

10. W zakresie napraw gwarancyjnych, do terminu na usunięcie danej wady nie wlicza się 

okresu od momentu otrzymania zlecenia naprawy wraz z kalkulacją na wykonanie 

naprawy gwarancyjnej przez Zamawiającego od Wykonawcy, do czasu jej zaakceptowania 

przez Zamawiającego lub odmowy wykonania przez niego naprawy gwarancyjnej. 

11. Naprawa wad pozagwarancyjnych (tj. serwis występujący w okresie gwarancyjnym,  

ale w zakresie nie objętym gwarancją), a także realizacja usług serwisu pogwarancyjnego  

(tj. serwisu po upływie przewidzianego okresu gwarancji na dany zakres) w zależności  

od zakresu uszkodzeń – zostanie wykonana przez Zamawiającego we własnym zakresie 

(w ramach otrzymanej autoryzacji) lub zostanie zlecona Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, 

że: 

a) przed zleceniem naprawy, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać kalkulację, zawierającą wykaz materiałów z cenami (na podstawie cen 

hurtowych Wykonawcy) oraz ilość roboczogodzin, wraz z terminem wykonania 
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naprawy i przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania niezwłocznie, nie później 

niż w ciągu 5 dni roboczych; 

b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zleconych przez Zamawiającego napraw  

w terminie wynikającym z kalkulacji naprawy szkody i zaakceptowanym przez 

Zamawiającego, licząc od dnia następnego po dniu pisemnego przekazania autobusu  

do naprawy; 

c) termin wykonania ww. napraw, może ulec wydłużeniu w szczególnych specyficznych 

przypadkach (w szczególności uzasadnionych technologicznie), za obopólną zgodą 

Stron umowy, wyrażoną na piśmie; 

d) w przypadku realizacji ww. napraw przez Zamawiającego, Wykonawca będzie 

zobowiązany do dostarczania części zamiennych niezbędnych do napraw 

pozagwarancyjnych, pogwarancyjnych i serwisowych – najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia 

wpłynięcia w formie e-mail zamówienia; w wyjątkowych przypadkach np. konieczności 

wyprodukowania specyficznych lub nietypowych części, terminy dostaw będą ustalane 

indywidualnie.  

12. Zakres udzielonej autoryzacji odpowiada czynnościom określonym w dokumentacji 

technicznej producenta autobusów przekazanej wraz z autobusami. Jeśli jakaś czynność 

naprawcza nie będzie określona w dokumentacji producenta autobusu, będzie ona mogła 

być wykonana przez Zamawiającego w uzgodnieniu z producentem autobusu, w trybie 

roboczym. 

 

 

 

 

 

 

 


