
„Komunikacja Miejska Łomianki”  
                Sp. z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248,  

tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 

 

Kiełpin dnia 17.01.2019 r.  

 

 

 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  nr ZW/1/2019 .  

(Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) 

 

 

I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO; 

Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o.  

05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248 

NIP 118-07-46-143, REGON 012271362, Numer KRS: 0000099681 

Tel. 22 751-33-79, 22 751-21-75, fax. 22 751-33-79  w. 25. 

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu: 

 

„Usługa utrzymania w sprawności oraz wykonania przeglądów pogwarancyjnych 

systemów gaszenia silnika Fiwa Guard” 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA; 

2.1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu 

Cywilnego. 

2.2.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych (podstawa prawna art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).  

W związku z tym informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla 

składających ofertę tylko na ich wniosek, a od decyzji Zamawiającego nie 

przysługują środki odwoławcze. 

2.3. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich 

odrzucenia. 

2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2.6. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych.   

2.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty.  

2.8. Zamawiającemu przysługuje prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. 

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,  

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1.1. Usługa polegająca na utrzymaniu w sprawności oraz wykonaniu przeglądów 

pogwarancyjnych systemów gaszenia silnika producentów Fiwa Guard (dalej: 
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system) wraz ze świadczeniem usług serwisowych (pakiet serwisowy) w autobusach 

miejskich Solaris U12 oraz Ursus CS 12.  

1.2. Usługa napraw dodatkowych uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy 

użytkownika, które mogą być dodatkowo zlecane Wykonawcy. 

1.3. Wykaz pojazdów objętych usługa znajduje się w załączniku nr 4  - Wykaz pojazdów. 

1.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości pojazdów objętych umową.   

 

2. Warunki wykonania zamówienia: 

2.1. Przeglądy mają być wykonywane cyklicznie co pól roku zgodnie z wykazem wg 

załącznika nr 4. Wykonawca z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem ustali 

z Zamawiającym dokładne terminy wykonania przeglądów w danym miesiącu. 

Zamawiający jednorazowo może zostawić do 5 autobusów do przeglądu.   

2.2. Do realizacji zamówienia muszą być używane części dopuszczone przez 

producentów systemu  Fiwa Guard oraz materiały odpowiedniej jakości posiadające 

wymagane atesty.  

2.3. Wykonywane czynności podczas przeglądów i napraw muszą być zgodnie 

z technologią i instrukcjami zarówno producentów systemu Fiwa Guard jak 

i producenta autobusów. 

2.4. W ramach pakietu serwisowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

w razie potrzeby drobnych napraw uszkodzeń systemu i wymiany butli z czynnikiem 

gaśniczym  tak aby zachowana była ciągłość funkcjonalności systemu. Przez drobne 

naprawy rozumie się naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku  normalnej 

eksploatacji systemu, a nie uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy 

użytkownika. 

2.5. Wymiana butli z czynnikiem gaśniczym musi nastąpić przed upływem 5 roku 

eksploatacji autobusu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 

2.6. Usługi objęte zamówieniem muszą być wykonywane przez Wykonawcę, który 

posiada świadectwo autoryzacji wystawione przez:  

a) producenta systemu gaszenia silnika FiwaGuard w zakresie wykonywania 

przeglądów i napraw systemów gaszenia silnika, lub  

b) producenta autobusów Solaris i Ursus w zakresie wykonywania przeglądów 

i napraw systemów gaszenia silnika  FiwaGuard,  

Stosowny dokument o którym mowa powyżej należy złożyć wraz z ofertą.  

2.7. W przypadku pojawiania się usterki systemu gaszenia silnika (wynikającej 

z normalnej eksploatacji autobusu) Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia 

w ramach pakietu serwisowego, w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od daty 

zgłoszenia usterki przez Zamawiającego faksem lub mailem.    

2.8. Po wykonaniu przeglądu i napraw Wykonawca zobowiązany jest wykonać testy 

zapewniające poprawne działanie systemów zgodnie z warunkami autoryzacji. 

2.9. Po każdej wykonanej usłudze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć protokół  

z wykonanego przeglądu i wykonanych napraw dla każdego autobusu. 

2.10. Potwierdzeniem wykonania danej usługi jest zatwierdzony przez Zamawiającego 

protokół o którym mowa powyżej, stwierdzający jej prawidłowe i terminowe 

wykonanie. 

2.11. Miejscem wykonywania przeglądów i ewentualnych napraw będzie siedziba 
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Zamawiającego. 

2.12. Zamawiający udostępni Wykonawcy odpowiednie miejsce w obszarze działania ww. 

Stacji Obsług oraz zapewni mu warunki pracy, umożliwiające terminowe oraz 

prawidłowe wykonania usługi. 

2.13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody i uszkodzenia 

powstałe w powierzonych mu pojazdach, od momentu ich przekazania przez 

Zamawiającego, do momentu ich odebrania po wykonanej usłudze.  

2.14. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wymagań Zamawiającego dotyczących 

BHP, przepisów przeciwpożarowych i oddziaływania na środowisko podczas 

wykonywania prac na terenie Zamawiającego. 

2.15. Jeżeli wyniknie konieczność napraw dodatkowych uszkodzeń mechanicznych 

powstałych z winy użytkownika, takich jak: 

a) przecięcie przewodu detekcyjnego podczas prac serwisowych 

b) przetopienie przewodu detekcyjnego podczas prac serwisowych 

c) aktywacja systemu automatycznego gaszenia w wyniku zmian zabudowy 

w komorze silnika będących bezpośrednią przyczyną aktywacji systemu bądź 

jego uszkodzenia 

d) aktywacja systemu automatycznego gaszenia w wyniku zaniedbań serwisowych 

autobusu leżących po stronie przewoźnika np: pęknięcia pasów klinowych, które 

są bezpośrednią przyczyną aktywacji systemu 

e) trwałe uszkodzenia części w komorze silnika, które są bezpośrednią przyczyną 

aktywacji systemu ,  

f) aktywacja systemu  w wyniku kolizji autobusu 

lub innych niewymienionych,  powstałych z winy Zamawiającego,  

Wykonawca przedstawi kalkulację kosztów naprawy w ciągu 2 dni roboczych od  

zgłoszenia przez Zamawiającego.  

2.16. Wykonawca może przystąpić do naprawy w zakresie, o którym mowa w pkt. 2.15.  

wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji kosztów przez Zamawiającego.  

2.17. Wykonawca zobowiązuje się do napraw mechanicznych o których mowa w pkt. 2.15  

w terminie do 5 dni licząc od dnia akceptacji przez Zamawiającego kosztów 

naprawy. 

3. Warunki gwarancji: 

3.1. Wykonawca zapewnia gwarancję na warunkach gwarancji producenta na elementy 

wymienione w ramach pakietu serwisowego oraz napraw dodatkowych uszkodzeń 

mechanicznych. 

3.2. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace na okres minimum 12 

(dwunastu) miesięcy licząc od dnia wykonania ostatniego przeglądu.  

 

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI: 

 

4.1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie naliczone w oparciu o faktyczną ilość 

wykonanych przeglądów według cen jednostkowych podanych w ofercie. Płatność 

miesięcznie (za wszystkie przeglądy które są w danym miesiącu) , przelewem po 

wykonaniu usługi i podpisaniu protokołów przeglądu systemu gaśniczego. 
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4.2. Wynagrodzenia za naprawy  dodatkowe płatne po wykonaniu usługi na podstawie 

kalkulacji kosztów o której mowa w pkt.  2.15. 

4.3. Warunki płatności: Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazany 

w umowie rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej i zgodnej z umową faktury 

potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

 

V. Okres obowiązywania umowy; 

5.1.Umowa na usługę utrzymania w sprawności oraz wykonania przeglądów 

pogwarancyjnych systemów gaszenia silnika Fiwa Guard, zostanie zawarta na okres 

42 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 

 

6.1. Świadectwo autoryzacji na usługi objęte zamówieniem wystawione przez:  

a) producenta systemu gaszenia silnika FiwaGuard w zakresie wykonywania 

przeglądów i napraw systemów gaszenia silnika, lub  

b) producenta autobusów Solaris i Ursus w zakresie wykonywania przeglądów 

i napraw systemów gaszenia silnika  FiwaGuard,  

Stosowny dokument o którym mowa powyżej należy złożyć wraz z ofertą.  

 

6.2. Udokumentowanie  posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia poprzez 

dostarczenie wykazu usług utrzymania w sprawności technicznej urządzeń systemu 

gaszenia silnika producenta  FiwaGuard przez okres co najmniej kolejnych 24 

miesięcy w minimum 10 pojazdach u minimum dwóch innych zamawiających. Wykaz 

usług stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

6.3. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) albo aktualne zaświadczenie o wpisie 

do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków  w oparciu o treść dokumentów lub 

oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę w ofercie zgodnie z formułą metodą 

"spełnia/nie spełnia". W przypadku niespełnienia chociażby jednego warunku udziału 

w postępowaniu, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM;  

Zamawiający  nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium  

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT;  

 

8.1. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze 

wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.  

 

8.2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

udzielenie zamówienia, do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale 
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lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, pełnomocnictwo 

do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie 

wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty. 

 

8.3. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione w dokumentach 

rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie 

pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę lub 

osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu. 

 

8.4. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wszystkimi dokumentami, 

zaświadczeniami i załącznikami w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność 

do terminu otwarcia ofert. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres 

Zamawiającego oraz nazwę postępowania. Wykonawca ponosi wszelkie koszty 

związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

IX. TERMIN SKŁADANIA  OFERT;  

Termin składania ofert upływa dnia  25.01.2019 godz. 12:00 

 

X. OPIS KRYTERIÓW SPOSOBU OCENY OFERT;  

 

10.1. Przy ocenie ważnych ofert (nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez 

uprawnionych Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania) 

Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena oferty – 100%. 

 

10.2. Zamawiający w toku badania i oceny ofert poprawi w ofercie oczywiste omyłki 

pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji  

rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności  

oferty  ze SIWZ, nie powodujące istotnych  zmian w treści oferty. 

 

10.3. Osoby do kontaktu:  

Piotr Nowicki, mail: techniczny@kmlomianki.info  

Robert Pawłowski mail: stacja.obslugi@kmlomianki.info   

 

XI. ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA 

 

11.1. Formularz oferty – załącznik. nr 1. 

11.2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz 

z wykazem usług potwierdzających należytą wiedzę i doświadczenie – załącznik nr 2. 

11.3. Wzór umowy zał. nr 3. 

11.4. Wykaz pojazdów – załącznik nr 4. 

 

 

 

 

 

Prokurent –  

Dyrektor ds. technicznych 

Piotr Nowicki  

 

 

 

mailto:techniczny@kmlomianki.info
mailto:stacja.obslugi@kmlomianki.info
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

Formularz oferty  

 

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

(pieczęć firmowa) 

 

Pełna nazwa Wykonawcy:  

 

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

 

Adres Wykonawcy: 

 

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

 

 

NIP:  .......................................................; REGON:......................................... 

 

 

Nr telefonu  .........................................; Nr faxu  ...........................................  

 

e-mail …..................... 

  

W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert z dnia 20.12.2016 

„Usługa utrzymania w sprawności oraz wykonania przeglądów pogwarancyjnych 

systemów gaszenia silnika Fiwa Guard” 

 zobowiązuję się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi 

w SIWZ oraz w załącznikach za cenę: 

 

wartość netto zamówienia:  cena za 1 przegląd …….... x 79 przeglądów = 

………………………. zł  

stawka podatku VAT ........%, tj.: …………………zł 

 

Cena oferty brutto:…………………………zł 

 

 

 

...................................., dnia ...................      ………………………………………………..                                                                                                                 

 (podpis osób  uprawnionych  do składania  oświadczeń 

woli 

w imieniu Wykonawcy) 
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 Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU 
 W POSTĘPOWANIU 

 
 
 
 
 

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

(pieczęć firmowa) 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu:  

„Usługa utrzymania w sprawności oraz wykonania przeglądów pogwarancyjnych 

systemów gaszenia silnika Fiwa Guard” 

 

 

oświadczam/my, że spełniamy warunki dotyczące: 

 

1) posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności  lub czynności  jeżeli 

przepisy  prawa nakładają  obowiązek  ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem   technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

5) Oświadczam/my, że przystępując do postępowania na udzielenie zamówienia nie 

złożono wniosku o ogłoszenie upadłości ani nie ogłoszono upadłości. 

 

6)  Udokumentowanie  posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia przedstawia 

poniższa tabela-  wykaz usług utrzymania w sprawności technicznej urządzeń 

systemu gaszenia silnika producenta  FiwaGuard przez okres co najmniej 

kolejnych 24 miesięcy w minimum 10 pojazdach u minimum dwóch innych 

zamawiających. Wykaz usług stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 
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L.p. Odbiorca  (nazwa, adres) 
Ilość pojazdów w których 

wykonywana była usługa 

Data wykonania/ wykonywania  usługi 

rozpoczęcia 

DD/MM/RRRR 

zakończenia 

DD/MM/RRRR 

 

 

 

    

     

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. 

 

 

 

 

              

       

........................................................ 
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Załącznik nr 3  

WZÓR UMOWY 

 

zawarta w dniu ……………………… r. w Łomiankach, pomiędzy: 

Komunikacją Miejską Łomianki Sp. z o.o. z siedziba w Kiełpinie ul Rolnicza 248, 05-092 

Łomianki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000099681, NIP 118-07-46-143 

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”,  

reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu - Bogdana Marcińczyka 

a 

………………………………….. , z siedzibą w ……………. przy ulicy 

…………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

……………………………….. , NIP …………….., zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez: 

 

 

§ 1 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1). Usługa polegająca na utrzymaniu w sprawności oraz wykonaniu przeglądów 

pogwarancyjnych systemów gaszenia silnika producentów Fiwa Guard (dalej: 

system) wraz ze świadczeniem usług serwisowych (pakiet serwisowy) w autobusach 

miejskich Solaris U12 oraz Ursus CS 12.  

2). Usługa napraw dodatkowych uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy 

użytkownika, które mogą być dodatkowo zlecane Wykonawcy. 

3). Wykaz pojazdów objętych usługa znajduje się w załączniku nr   - Wykaz pojazdów. 

4). Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości pojazdów objętych umową.   

 

Warunki wykonania zamówienia: 

 

5). Przeglądy mają być wykonywane cyklicznie co pól roku zgodnie z wykazem wg 

załącznika nr 1 do umowy. Wykonawca z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

(przed rozpoczęciem miesiąca w którym są przeglądy) ustali z Zamawiającym 

dokładne terminy wykonania przeglądów w danym miesiącu. Zamawiający 

jednorazowo może zostawić do 5 autobusów do przeglądu.   

6). Do realizacji zamówienia muszą być używane części dopuszczone przez 

producentów systemu  Fiwa Guard oraz materiały odpowiedniej jakości posiadające 

wymagane atesty.  

7). Wykonywane czynności podczas przeglądów i napraw muszą być zgodnie 

z technologią i instrukcjami zarówno producentów systemu Fiwa Guard jak 

i producenta autobusów. 

8). W ramach pakietu serwisowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

w razie potrzeby drobnych napraw uszkodzeń systemu i wymiany butli z czynnikiem 

gaśniczym  tak aby zachowana była ciągłość funkcjonalności systemu. Przez drobne 
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naprawy rozumie się naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku  normalnej 

eksploatacji systemu, a nie uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy 

użytkownika. 

9). Wymiana butli z czynnikiem gaśniczym musi nastąpić przed upływem 5 roku 

eksploatacji autobusu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 

10). Usługi objęte zamówieniem muszą być wykonywane przez Wykonawcę, który 

posiada świadectwo autoryzacji wystawione przez:  

a) producenta systemu gaszenia silnika FiwaGuard w zakresie wykonywania 

przeglądów i napraw systemów gaszenia silnika, lub  

b) producenta autobusów Solaris i Ursus w zakresie wykonywania przeglądów 

i napraw systemów gaszenia silnika  FiwaGuard,  

11). W przypadku pojawiania się usterki systemu gaszenia silnika (wynikającej 

z normalnej eksploatacji autobusu) Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia 

w ramach pakietu serwisowego, w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od daty 

zgłoszenia usterki przez Zamawiającego faksem lub mailem.    

12). Po wykonaniu przeglądu i napraw Wykonawca zobowiązany jest wykonać testy 

zapewniające poprawne działanie systemów zgodnie z warunkami autoryzacji. 

13). Po każdej wykonanej usłudze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć protokół  

z wykonanego przeglądu i wykonanych napraw dla każdego autobusu. 

14). Potwierdzeniem wykonania danej usługi jest zatwierdzony przez Zamawiającego 

protokół o którym mowa powyżej, stwierdzający jej prawidłowe i terminowe 

wykonanie. 

15). Miejscem wykonywania przeglądów i ewentualnych napraw będzie siedziba 

Zamawiającego. 

16). Zamawiający udostępni Wykonawcy odpowiednie miejsce w obszarze działania ww. 

Stacji Obsług oraz zapewni mu warunki pracy, umożliwiające terminowe oraz 

prawidłowe wykonania usługi. 

17). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody i uszkodzenia 

powstałe w powierzonych mu pojazdach, od momentu ich przekazania przez 

Zamawiającego, do momentu ich odebrania po wykonanej usłudze.  

18). Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wymagań Zamawiającego dotyczących 

BHP, przepisów przeciwpożarowych i oddziaływania na środowisko podczas 

wykonywania prac na terenie Zamawiającego. 

19). Jeżeli wyniknie konieczność napraw dodatkowych uszkodzeń mechanicznych 

powstałych z winy użytkownika, takich jak: 

a) przecięcie przewodu detekcyjnego podczas prac serwisowych 

b) przetopienie przewodu detekcyjnego podczas prac serwisowych 

c) aktywacja systemu automatycznego gaszenia w wyniku zmian zabudowy 

w komorze silnika będących bezpośrednią przyczyną aktywacji systemu bądź 

jego uszkodzenia 

d) aktywacja systemu automatycznego gaszenia w wyniku zaniedbań serwisowych 

autobusu leżących po stronie przewoźnika np: pęknięcia pasów klinowych, które 

są bezpośrednią przyczyną aktywacji systemu 
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e) trwałe uszkodzenia części w komorze silnika, które są bezpośrednią przyczyną 

aktywacji systemu,  

f) aktywacja systemu  w wyniku kolizji autobusu lub innych niewymienionych,  

powstałych z winy Zamawiającego,  

Wykonawca przedstawi kalkulację kosztów naprawy w ciągu 2 dni roboczych od  

zgłoszenia przez Zamawiającego.  

20). Wykonawca może przystąpić do naprawy w zakresie, o którym mowa w pkt. 19.  

wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji kosztów przez Zamawiającego.  

21). Wykonawca zobowiązuje się do napraw mechanicznych o których mowa w pkt. 19  

w terminie do 5 dni licząc od dnia akceptacji przez Zamawiającego kosztów 

naprawy. 

§ 3. 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1). Wartość umowy netto wynosi: cena za 1 przegląd …….... x 79 przeglądów = 

………………………. zł  

2). Wynagrodzenie Wykonawcy będzie naliczone w oparciu o faktyczną ilość 

wykonanych przeglądów według cen jednostkowych podanych w ofercie tj ……. zł 

netto za jeden przegląd.  

3). Płatność miesięcznie (za wszystkie przeglądy które są w danym miesiącu), po 

wykonaniu usługi i podpisaniu protokołów przeglądu systemu gaśniczego. 

4). Wynagrodzenia za naprawy  dodatkowe płatne po wykonaniu usługi na podstawie 

kalkulacji kosztów o której mowa w § 1. Pkt. 19. 

5). Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazany w umowie rachunek 

bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej i zgodnej z umową faktury. 

 

§ 4. 

KARY UMOWNE 

 

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następującej wysokości,                       

w przypadku: 

1). Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na 

podstawie § 5 ust. 4. umowy, a także w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania 

lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę. – 10% maksymalnej nominalnej 

wartości zamówienia netto określonej w § 3 ust. 1 umowy; 

2). Niedotrzymania któregokolwiek z terminów o których mowa w § 1, dotrzymania 

których zobowiązany był Wykonawca, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do 

terminu wynikającego z umowy lub uzgodnionego przez Strony – w wysokości 1% 

maksymalnej nominalnej wartości zamówienia netto określonej w § 5 ust. 1 umowy; 

3). Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

4). Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy. 
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§ 5. 

OKRES OBOWIĄZYWANIA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1). Umowa zostaje zawarta w okresie: 42 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2). Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy z 30 dniowym terminem 

wypowiedzenia.  

3). Zamawiający zastrzega sobie, iż w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

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

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

W takim wypadku Wykonawca będzie mógł żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do dnia odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego. 

4). Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego 

naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w szczególności uporczywego 

świadczenia usług złej jakości lub nieterminowej realizacji usług. 

 

 

§ 6. 

WARUNKI UMOWY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1). Wykonawca nie może zaangażować osób trzecich (podwykonawców) do wykonania 

zamówienia. 

2). Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie z zachowaniem formy 

pisemnej – aneksem do umowy – pod rygorem nieważności. 

3). Strony zobowiązują się do rozwiązywania sporów, które wynikną podczas 

wykonywania niniejszej Umowy w ugodowy sposób. W przypadku, gdy negocjacje 

nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu, będzie on rozpatrywany przez 

Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

4). Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

5). Osobami upoważnionymi do kontaktowania się w sprawie realizacji umowy są: 

 

Ze strony Zamawiającego: ……………………………. .tel:…………………… 

mail……………………….. 

 

Ze strony Wykonawcy: ……………………………. .tel:…………………… 

mail……………………….. 

 

 

Załączniki do umowy stanowią jej integralna część: 

Załącznik nr 1 - Wykaz autobusów wraz z harmonogramem przeglądów – zał. nr 4 do SIWZ. 

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy – zał. nr 1 do SIWZ. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 

 

 

 

……………………             ………………… 



Załącznik nr 1 - Wykaz autobusów wraz z harmonogramem przeglądów – zał. nr 4 do SIWZ 

 

Okres obowiązywania umowy - 42 miesiące 
 nr 

tab typ  data upływu gwarancji lut-2019 lip-2019 lut-2020 lip-2020 lut-2021 lip-2021 lut-2022 lip-2022 

750 Solaris U12   PB P P P P P P P 

753 Solaris U12   P PB P P P P P P 

754 Solaris U12   P P PB P P P P P 

755 Solaris U12   P P PB P P P P P 

756 Solaris U12   P P PB P P P P P 

757 Solaris U12   P P PB P P P P P 

758 Solaris U12   P P PB P P P P P 

761 Solaris U12 2019-04-27 G P P PB P P P P 

762 Ursus CS 12 2021-02-15 G G G G P P P PB 

763 Ursus CS 12 2021-02-15 G G G G P P P PB 

769 Solaris U12   P P P P P P P P 

           

           

           P Przegląd okresowy systemu gaszenia silnika 69 

  

     

PB 
Przegląd okresowy wraz z wymianą butli ze środkiem 
gaśniczym 10 

     G Przegląd okresowy gwarancyjny - nieodpłatny   
      


