Cz. II. SIWZ

- PROJEKT UMOWY

UMOWA nr …………….
zawarta w Krotoszynie w dniu………………………... pomiędzy:
Miejskim Zakładem Komunikacji
w Krotoszynie sp. z o.o., ul. Kobierska 5,
63 – 700 Krotoszyn, NIP : 621-17-77-881, REGON 301004083
reprezentowanym przez :
1/. ………………………………………..
2/. ………………………………………..
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
firmą :……………………………………………………..…………………., działającą na
podstawie wpisu ……………………………………………..……..NIP……………………...,
REGON ……………………………….reprezentowaną przez :
1/.…………………………………………………
2/.…………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą” o następującej treści :
§1
Przedmiot umowy.
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru
oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego pn. :
„Dostawa fabrycznie nowych autobusów w ramach projektu pn. : Unowocześnienie
taboru MZK Krotoszyn sp. z o.o. poprzez zakup 5 fabrycznie nowych autobusów”.
2. Przedmiotem umowy jest zakup pięciu fabrycznie nowych autobusów, wyprodukowanych
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem ich odbioru.
3. Kompletacja i parametry techniczne dostarczonych typów autobusów są zgodne z
warunkami określonymi przez Zamawiającego w Zał. A i B do SIWZ.
4. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 – 2013, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.5 Rozwój
miejskiego transportu zbiorowego, Schemat II – Zakup nowego taboru w ramach
miejskiego systemu transportu publicznego.
§2
Termin wykonania umowy.
1. Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu umowy w ciągu 120 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić na piśmie na 3 dni przed terminem dostawy
gotowość przekazania autobusów Zamawiającemu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI
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§3
Podwykonawstwo
1.

Wykonawca ma prawo podpisać umowę z podwykonawcami na realizację części
zamówienia w zakresie wymienionym w ofercie.

2. Umowa zawarta z podwykonawcami musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Dotyczy to również ewentualnych zmian lub uzupełnień.
3.

Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu umowy lub projekty umów z
podwykonawcami. Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego
zgłoszonych w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu umów lub projektów umów
oznaczać będzie ich akceptację.

4.

Zawarcie umowy z podwykonawcą nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

5. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do
podwykonania części zamówienia.

§4
Cena i warunki płatności.
1. Za realizację przedmiotu umowy obowiązuje cena netto: ………………………. PLN,
słownie: …………….……………………………………………………………..PLN,
Podatek VAT według stawki …………..% w wysokości ……………….PLN,
Wartość brutto umowy : .…………………………………….PLN.
słownie: ……………………………………………………………………..PLN.
2. Warunki płatności za realizację przedmiotu umowy:
Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty dostawy autobusów /podpisania protokołu
odbioru/ przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Zamawiającego:
3. Zapłata dokonana będzie w formie przelewu z konta Zamawiającego :
nr ……………………… na konto Wykonawcy nr ……………………………………….
Jako datę zapłaty uznaje się dzień przyjęcia wykonania przelewu przez bank prowadzący
rachunek Zamawiającego.

1.

2.
3.

4.

§5
Odbiór przedmiotu umowy.
Wykonawca dostarczy na własny koszt autobusy do siedziby Zamawiającego
przy ul. Kobierskiej 5 w Krotoszynie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za autobusy
do czasu ich ostatecznego odbioru przez Zamawiającego.
Odbioru autobusów dokona upoważniony przedstawiciel (przedstawiciele)
Zamawiającego.
Potwierdzeniem odbioru autobusów w wersji zgodnej z warunkami określonymi w SIWZ,
będzie
podpisanie
przez
upoważnionego
przedstawiciela
(przedstawicieli)
Zamawiającego protokołu odbioru autobusów.
Za datę dostawy uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
autobusów.
„Dostawa fabrycznie nowych autobusów w ramach projektu pn. :
Unowocześnienie taboru MZK Krotoszyn sp. z o.o. poprzez zakup 5 fabrycznie nowych autobusów”

3

5. W odbiorze autobusów bierze udział upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, który
składa podpis na protokole odbioru, potwierdzając fakt przekazania autobusów.

1.

2.
3.

1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.

4.
5.

§6
Dokumentacja techniczna i szkolenie.
Wykonawca przekaże nieodpłatnie Zamawiającemu w dniu dostawy dokumentację
techniczną−eksploatacyjną dostarczonych autobusów, w języku polskim, wg
następującej specyfikacji:
- instrukcję obsługi pojazdów,
- schemat instalacji elektrycznej pojazdów,
- schemat instalacji pneumatycznej pojazdów,
- schemat instalacji chłodzenia i ogrzewania pojazdów,
- katalog części zamiennych pojazdów,
- wyposażenie warsztatu w oprogramowanie do diagnostyki wraz z zobowiązaniem do
jego aktualizacji przez okres trzech lat.
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej aktualizacji dostarczonej dokumentacji
techniczno − eksploatacyjnej.
Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia na własny koszt, przed terminem
dostawy autobusów co najmniej 2 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi,
diagnozy i napraw dostarczonych typów autobusów.

§7
Części zamienne.
Wykonawca zapewnia przez okres minimum 6 lat możliwość zakupu podzespołów i
części zamiennych niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji autobusów.
Wykonawca nieodpłatnie będzie dostarczał części do napraw gwarancyjnych.
Koszty związane z dostawą części zamiennych do MZK w Krotoszynie sp. z o.o. ponosi
Wykonawca /dotyczy napraw gwarancyjnych/ .
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowych części niezwłocznie od
otrzymania zapotrzebowania, nie później niż 48 godzin.
§8
Gwarancja i rękojmia.
Wykonawca udziela Zamawiającemu następujących gwarancji, licząc od dnia podpisania
protokołu odbioru autobusów :
a. gwarancja mechaniczna na cały pojazd na okres 36 miesięcy bez limitu km,
b. gwarancja na perforację elementów nadwozia na okres 60 miesięcy,
c. gwarancja na powłoki lakiernicze na okres 36 miesięcy.
Wykonawca dostarczy książki gwarancyjne wraz z autobusami.
Z gwarancji są wyłączone:
a) Żarówki, bezpieczniki, szkło przy uszkodzeniach mechanicznych, materiały
podlegające okresowym wymianom oraz okładziny i klocki hamulcowe;
b) Na wyposażenie autobusów takie jak: sterowniki tablic i kasowników, elektroniczne
tablice kierunkowe, kasowniki, radioodtwarzacz, opony, akumulatory, monitoring –
obowiązują gwarancje fabryczne poszczególnych producentów.
Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych, którą
Zamawiający otrzyma od Wykonawcy wraz z autobusami.
Termin usunięcia wad w okresie gwarancji wynosi max. 3 dni robocze od pisemnego
powiadomienia Wykonawcy.
„Dostawa fabrycznie nowych autobusów w ramach projektu pn. :
Unowocześnienie taboru MZK Krotoszyn sp. z o.o. poprzez zakup 5 fabrycznie nowych autobusów”
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6. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu gwarancji
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady pojazdów.
7. Okres rękojmi za wady wynosi 12 miesięcy.

Wykonawca

ponosi

§9
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej
brutto tj. ………………..PLN ( słownie …………………………… PLN).
2. Powyższe zabezpieczenie Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu podpisania Umowy.
3. Brak wniesienia zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania Umowy jest równoznaczne
z odstąpieniem przez Wykonawcę od niniejszej Umowy i poniesieniem konsekwencji
o których mowa w ustawie PZP.
4. W przypadku należytego wykonania przedmiotu zamówienia 70 % wniesionego
zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru
autobusów, a pozostała część, tj. 30 % zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie
okresu rękojmi.
§ 10
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10 % wartości Umowy.
b. Za niedotrzymanie terminu dostawy - w wysokości 0,2 % wartości umowy za każdy
dzień zwłoki;
2. Kary umowne określone w ust 1 Zamawiający ma prawo potrącić z należności
przysługujących Wykonawcy za dostawę autobusów.
3. W przypadku, jeżeli szkoda Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego
wykonania umowy jest wyższa niż naliczane kary umowne, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu odszkodowanie w zakresie, w jakim szkoda przewyższa kary umowne.
4. W przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności zobowiązań określonych w §2 niniejszej
umowy, Wykonawca może żądać od Zamawiającego za okres zwłoki zapłaty
ustawowych odsetek od kwot uregulowanych z opóźnieniem.
5. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 11
Przedstawicielstwo stron
Do kontaktów, w sprawach związanych z bieżącą realizacją umowy, Strony upoważniają :
Wykonawca : p. ………………………………………………..
Tel. ……………………, fax ………………………….., e-mail : ……………………..
Zamawiający : p. ………………………………………………..
Tel. ……………………, fax ………………………….., e-mail : ……………………..

1.

§ 12
Postanowienia końcowe.
Wszystkie zmiany w treści umowy oraz załącznikach stanowiących jej części mogą
nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w następujących przypadkach :
a) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym,
występujące po zawarciu umowy, a którego strony nie były w stanie przewidzieć
w momencie jej zawierania, których istnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie
umowy zgodnie z jej treścią,
„Dostawa fabrycznie nowych autobusów w ramach projektu pn. :
Unowocześnienie taboru MZK Krotoszyn sp. z o.o. poprzez zakup 5 fabrycznie nowych autobusów”
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2.
3.
4.

5.

6.
7.

b) zmiana wynagrodzenia w wyniku zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
c) zmiany techniczne, o ile są dla Zamawiającego korzystne i obiektywnie
uzasadnione.
d) zmiany po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy osób występujących
w umowie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci podpisanego
przez obie strony aneksu po rygorem nieważności.
Każda ze stron umowy i wszystkie strony załączników powinny być parafowane przez
obydwie strony umowy.
W razie zaistnienia kwestii spornych strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia,
natomiast sprawy nie załatwione według tej procedury, rozstrzygać będzie sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
Zamawiający może wypowiedzieć umowę, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów
koniecznych do dopuszczenia autobusu do ruchu drogowego w Polsce lub, jeśli będzie
zalegał z dostawą autobusów dłużej niż 30 dni od wymaganego terminu.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego i obwarowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Umowę wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

„Dostawa fabrycznie nowych autobusów w ramach projektu pn. :
Unowocześnienie taboru MZK Krotoszyn sp. z o.o. poprzez zakup 5 fabrycznie nowych autobusów”

