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       Załącznik nr 7 do SIWZ- Wzór umowy 
 

UMOWA DOSTAWY  
 

zawarta w dniu ……………….. r. w Kiełpinie pomiędzy: 
 
………………………………………........................................................................................... 
................................................................................................ zwaną dalej WYKONAWCĄ,  
 
reprezentowaną przez: 
……………………………..  
 
a  
 
Komunikacją Miejską Łomianki Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie przy ulicy Rolniczej 248, 
05-092 Łomianki, NIP: 118-07-46-143; REGON: 012271362; wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099681, 
kapitał zakładowy 11 098 500,00 PLN zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM  
reprezentowaną przez: 
Bogdana Marcińczyka – Prezesa Zarządu Komunikacji Miejskiej Łomianki  
Sp. z o.o. 
 
  

§ 1 
Przedmiot Umowy  

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 2 sztuki fabrycznie nowych, niskopodłogowych 
autobusów miejskiego marki …………………, o parametrach technicznych  
i kompletacji zgodnej wymaganiami Zamawiającego określonymi w siwz oraz zgodnie z  
szczegółową kompletacją oferowanego autobusu - załącznik nr 1 do niniejszej umowy 
(załącznik nr 2.1 do siwz).  

2. Przedmiotem umowy jest także: 
1) udzielenie gwarancji na autobusy o których mowa w ust. 1 i urządzenia wmontowane 

oraz wszelkie wyposażenie autobusu,  
2) dostawa oprogramowania urządzeń pojazdu oraz wyposażenia, a ponadto aktualizacja 

oprogramowania baz danych, jak  też serwis tego oprogramowania, 
3) wydanie dokumentacji techniczno eksploatacyjnej typu pojazdu, w tym instrukcji 

obsługi w języku polskim, 
4) udzielenie licencji na oprogramowanie dostarczonych wraz z autobusem urządzeń i 

wyposażenia lub wydanych wraz z przedmiotem dostawy,  
5) udzielenie pomocy serwisowej, 
6) przeszkolenie pracowników Zamawiającego. 

3. Wykonawca na etapie produkcji przedmiotu umowy zobowiązany jest przedstawić do 
akceptacji Zamawiającego dokumentację produkcyjną pojazdów, zawierającą m.in. 
kompletację, rozmieszczenie elementów wnętrza oraz kolorystykę autobusów. 
Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od otrzymania dokumentacji przekaże 
akceptację bądź uwagi.  
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§ 2 

Termin i miejsce dostawy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do 
siedziby Zamawiającego a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić ustaloną cenę. 

2. Przeniesienie własności Zamawiającego nastąpi po dokonaniu odbioru przez 
Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń, co zostanie stwierdzone bezusterkowym 
protokołem odbioru sporządzonym na piśmie podpisanym przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron. 

3. Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu roboczym. 
4. Ostateczny termin odbiorów (wraz z dokumentacją, urządzeniami oraz 

wyposażeniem), nastąpi w terminie do 28.09.2020 r. 
5. Termin określony w ust. 4 musi uwzględniać procedurę odbioru opisaną w § 4 umowy. 
6. Wykonawca w trakcie odbioru pojazdów przekaże wszelkie dokumenty niezbędne dla 

zarejestrowania pojazdów.  
7. Wydanie lub ewentualny zwrot pojazdów następuje na koszt oraz ryzyko Wykonawcy i 

jego staraniem. 
 
 

 § 3 
Wartość przedmiotu umowy i warunki płatności 

 
1. Cena kompletnego autobusu marki ……………….. łącznie z kosztami urządzeń 

niezbędnych do jego eksploatacji oraz kosztami transportu, ubezpieczenia, opłatami 
celnymi, podatkiem importowym itp. wynosi: 

1) netto ……………….PLN (słownie: ……………………); 
2) podatek VAT 23% tj. ……….. PLN (słownie: ………………………….); 
3) brutto ………… PLN (słownie: ………………………………………..); 

2. Łączna wartość za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, którą Zamawiający uiści 
Wykonawcy wynosi : 

1) netto ……………….. PLN (słownie:…………………………); 
2)  podatek VAT 23% tj. ………………. PLN (słownie: ……………………….); 
3) brutto ……………….. PLN (słownie: ……………………………………). 

3. Cena obejmuje przeniesienie własności przedmiotu umowy oraz wszystkie koszty i 
wydatki poniesione przez Wykonawcę w celu wykonania niniejszej umowy, została 
skalkulowana z uwzględnieniem wszystkich kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, 
wynikających z warunków niniejszej umowy, w tym z uwzględnieniem terminu jej 
realizacji, a także obejmuje wszelkie roszczenia finansowe wynikające z niniejszej 
umowy. 

4. Strony ustalają następujące warunki płatności: zapłata nastąpi na rachunek Wykonawcy 
wskazany na fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury i podpisaniu 
protokołu bezusterkowego odbioru autobusu.  

5. Wykonawca uprawniony jest również do wysyłania ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania (PEF) zgodnie z Ustawą z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 ze zm.).  

6. Zamawiający posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) pod 
numerem PEPPOL – NIP 1180746143.  
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7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego ofercie stawki 
podatku VAT i w razie niewłaściwego jej wskazania nie może żądać od Zamawiającego 
dopłat i odszkodowań.  

8. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 
umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.  

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania 
przedmiotu umowy.  

10. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen, z uwagi na krótki termin realizacji 
przedmiotu umowy.  

11. Zapłata nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze. 

12. Wszystkie kwoty w rozliczeniach pomiędzy Stronami wyrażone są w polskich złotych 
(PLN).  

13. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 4 
Procedury odbioru  

1. Wstępny odbiór techniczny autobusów, o których mowa w §1, ust 1, nastąpi w zakładzie 
produkcyjnym lub przedstawicielstwie Wykonawcy znajdującym się na terenie Polski, na 
poniższych zasadach: 
1) Wstępny odbiór techniczny odbędzie się z co najmniej 3 tygodniowym wyprzedzeniem 

przed planowanym terminem odbioru końcowego.  
2) Celem odbioru wstępnego będzie sprawdzenie spełniania parametrów, kolorystyki, 

wymagań i rozwiązań technicznych odnośnie Wyrobów ujętych w SIWZ oraz w Ofercie 
Wykonawcy. 

3) Wstępny odbiór techniczny odbywa się oddzielnie dla każdego autobusu. 
4) W trakcie wstępnego odbioru technicznego Zamawiający może sporządzać stosowną 

dokumentację filmową oraz fotograficzną. 
5) Ze wstępnego odbioru technicznego każdego autobusu zostanie sporządzony protokół. 

W protokole ze wstępnego odbioru technicznego zostaną stwierdzone usterki autobusu 
lub rozbieżności w stosunku do parametrów lub właściwości objętych zakresem badania 
albo zostanie stwierdzona ich zgodność z zakresem badania. W przypadku stwierdzenia 
usterek muszą zostać one usunięte przed zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości 
odbioru końcowego. 

6) Wykonawca na własny koszt zapewni zakwaterowanie nie więcej niż dwóch osób, 
oddelegowanych przez Zamawiającego do wzięcia udziału w kontroli procesu 
produkcyjnego oraz wstępnych odbiorów technicznych. 

2. Odbiór końcowy autobusów oraz pozostałych Wyrobów, uwzględniający m.in.: 
prawidłowe współdziałanie z systemem raportowania danych z pojazdów, biletu 
elektronicznego, systemu informacji pasażerskiej i monitoringu parametrów technicznych 
odbędzie się w siedzibie Zamawiającego na następujących zasadach. 

1) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem, przed planowanym terminem tego odbioru określonym w § 2 ust.4.  

2) Odbiór końcowy odbędzie się w miejscu dostawy.  
3) Po dostarczeniu każdego elementu przedmiotu umowy na miejsce dostawy podlega 
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on sprawdzeniu w zakresie kompletności, braku widocznych śladów uszkodzeń, 
prawidłowego działania urządzeń i ich zgodności z umową, w tym z SIWZ. W 
przypadku, gdy w protokole ze wstępnego odbioru technicznego, o którym mowa w 
ust. 1 zostaną stwierdzone usterki, to w ramach odbioru końcowego podlega także 
sprawdzeniu w zakresie usunięcia usterek lub rozbieżności stwierdzonych podczas 
wstępnego odbioru technicznego. 

4) Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca we własnym zakresie i na 
własny koszt uzyska wszelkie urzędowe zezwolenia dopuszczające autobusy do 
ruchu drogowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

5) Wykonawca udzieli zgody na jazdy testowe dla pracowników Zamawiającego bądź 
udostępni własnego kierowcę upoważnionego do poruszania się autobusem podczas 
jazd testowych.  

6) Odbioru końcowego dokonają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego po 
przetestowaniu Wyrobów, w tym po wykonaniu jazd próbnych. 

7) Do odbioru końcowego wliczona jest również procedura certyfikacji 
przeprowadzona przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie jako 
organizatora publicznego transportu zbiorowego w zakresie zgodności z wymogami 
SIWZ. 

8) Z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, odrębnie dla każdego z 
elementów przedmiotu umowy. Pozytywny wynik czynności odbiorowych stanowi 
podstawę do podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

9) Koszty dostawy do miejsca dostawy oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu 
zamówienia do momentu podpisania protokołu końcowego obciążają wyłącznie 
Wykonawcę. Transport, pierwsze uruchomienie oraz wszelkie czynności kontrolne 
i odbiorowe, poprzedzające podpisanie końcowego protokołu odbioru danego 
wyrobu odbywają się na wyłączne ryzyko i koszt Wykonawcy. 

 
§ 5 

Gwarancja 
 

1. Wykonawca od dnia wydania autobusów gwarantuje bezusterkową, stałą  
i nieprzerwaną eksploatację pojazdu, 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 niniejszej umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że udziela KMŁ Sp. z o.o. gwarancji w następującym zakresie: 
1) na okres …. lat1 na całość pojazdu i przebieg wynoszący 200 tys. km, bez 

ograniczeń i wyłączeń, w szczególności dotyczących godzin eksploatacji, warunków 
eksploatacji, poszczególnych części, podzespołów lub elementów. Co oznacza, że 
zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, usterek i niesprawności 
pojazdu lub jego części albo wmontowanego urządzenia, które wystąpiło w tym 
okresie, albo istniało w tym okresie, a ujawniło się później oraz pokrycia kosztów 
poniesionych w celu realizacji zobowiązania gwarancyjnego, 

2) na okres 8 lat na występowanie korozji poszyć zewnętrznych, podwozia oraz szkieletu 
nadwozia i podwozia, co oznacza, że gwarantuje, iż korozja lub przełomy 

                                                
1 ilość lat udzielonej gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy.  
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zmęczeniowe lub inne pęknięcia nie wystąpią w tym okresie, a w przypadku, gdyby 
korozja lub przełomy zmęczeniowe lub inne pęknięcia wystąpiły, zobowiązuje się do 
nieodpłatnej wymiany całych elementów na których to wystąpiło. Gwarancja 
Wykonawcy nie jest wyłączana ani ograniczana, nie zastrzeżono także dodatkowych 
warunków wykonania uprawnień, w szczególności: nie ma obowiązku wykonywania 
przez Zamawiającego dodatkowych konserwacji w okresie na jaki udzielono 
gwarancji, brak limitu kilometrów, brak limitu godzin eksploatacji, nie ustalono 
szczególnych warunków eksploatacji, nie ustanawia się zakazu umieszczenia i 
usuwania reklam wykonanych techniką wyklejania folią, brak zakazu umieszczenia 
informacji dla pasażerów wewnątrz i na zewnątrz pojazdów, w tym numeru pojazdu 
czy też linii, brak zakazu montażu urządzeń służących wykonaniu zadań przez pojazd, 
w tym monitoringu, rejestratorów czasu urządzeń łączności itp.  

3) na okres 5 lat  na powłoki lakiernicze, co oznacza, że zachowają one swoje 
właściwości ochronne przez wskazany okres. Charakteryzować się będą odpowiednią 
twardością, odpornością na ścieranie, uderzenia, elastycznością, przyczepnością do 
podłoża, odpornością na działanie światła - nie tracąc koloru i właściwości pod 
wpływem światła lub podwyższonej temperatury. Odporne na działanie czynników 
chemicznych oraz smarów i klejów (zwłaszcza z folii samoprzylepnych stosowanych 
w nośnikach reklamy), odpornością na oddzielanie się od podłoża. Właściwości tych 
powłoki nie będą tracić na skutek działania czynników atmosferycznych, środków 
chemicznych stosowanych w drogownictwie zimą, a także na skutek mycia pojazdów 
w myjniach mechanicznych.  

3. Wykonawca zawsze odbiera i wydaje pojazdy na swój koszt i ryzyko.  
4. Wykonawca oświadcza, że składając ofertę i zawierając umowę zapoznał się z warunkami 

w jakich eksploatowane są pojazdy komunikacji miejskiej. 
5. Postanowienia umowy są nadrzędne nad postanowieniami zawartymi w dokumencie 

gwarancji. 
 

§6 
Autoryzacja warsztatu 

 
1. Wykonawca udzieli a jeżeli nie jest producentem autobusu, zapewni udzielenie przez 

producenta Zamawiającemu autoryzacji wewnętrznej w zakresie umożliwiającym 
samodzielne wykonywanie przeglądów, obsług i napraw gwarancyjnych i nieobjętych 
gwarancją w Warsztacie Zamawiającego. Autoryzacja zostanie udzielona Zamawiającemu 
na podstawie odrębnej umowy serwisowej.  Przeglądy, obsługi, naprawy gwarancyjne i 
nieobjęte gwarancją będą odbywać się w warsztacie Zamawiającego działającego w tym 
zakresie jako Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) producenta autobusu.  

2. W ramach warunków autoryzacji określonej w niniejszej umowie Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość wykonywania napraw we własnym zapleczu technicznym zgłoszonej 
usterki usuwanej w ramach gwarancji, przy zastosowaniu następujących warunków 
rozliczenia poniesionych kosztów: 

1) czas pracy liczony w roboczogodzinach, 
2) Zamawiający i Wykonawca ustalają stawkę rozliczeniową za godzinę pracy w 

wysokości 120 ( sto dwadzieścia ) złotych netto.  
3) Zamawiający rozliczy fakturą koszty robocizny, koszty użytych materiałów 

eksploatacyjnych i pomocniczych w terminie do 30 dni od otrzymania części 
zamiennej, albo wykonania pracy, 

4) Wykonawca dokona zapłaty w terminie 14 dni od otrzymania faktury.  
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§ 7 
Wykonanie usług gwarancyjnych i serwisowych  

 
1. Wykonawca zapewniając nieodpłatną pomoc własnej stacji serwisowej, zapewnia obsługę 

przez serwis mobilny w siedzibie Zamawiającego. Wykonanie naprawy przez serwis 
mobilny nastąpi wyłącznie na wezwanie Zamawiającego w terminie do 4 dni od chwili 
zgłoszenia. Do okresu tego nie wlicza się sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od 
pracy.  

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wadach seryjnych (które wystąpiły w innych 
pojazdach i zachodzi prawdopodobieństwo, że wystąpią pojazdach będących posiadaniu 
Zamawiającego) i zleci niezwłocznie usunięcie tych wad, na swój koszt oraz ryzyko, 
także po upływie okresu gwarancji. W przypadku gdyby usunięcie takich wad mogło 
nastąpić wyłącznie w siedzibie Wykonawcy zapewni pojazdy zastępcze o takich samych 
parametrach.  

3. Jeżeli w związku z naprawą dokonywaną w okresie gwarancji pojazd zostanie wyłączony 
z ruchu na okres powyżej 14 dni, Wykonawca zapewni pojazd zastępczy o tych samych 
parametrach lub pokryje koszty najmu takiego pojazdu. 

4. Na żądanie Zamawiającego naprawy gwarancyjnej dokona Wykonawca. 
 

§ 8 
Dokumentacja  

1. Wykonawca przekaże bez odrębnego wynagrodzenia Zamawiającemu instrukcje obsługi 
urządzeń wmontowanych w pojeździe oraz kompletną, dokumentację techniczno-
eksploatacyjną pojazdów, w szczególności: 

1) schematy układów pneumatycznych,  
2) schematy układów hydraulicznych, 
3) schematy układów elektrycznych,  
4) katalogi części zamiennych.  
2. Zamawiający otrzyma wszelką dokumentację w języku polskim.  
3. Katalogi części zamiennych i eksploatacyjnych będą bez odrębnego wynagrodzenia, 

aktualizowane na bieżąco bez konieczności dodatkowego wezwania przez cały okres 
eksploatacji pojazdów. 

4. Dokumentacja zostanie przekazana nie później niż w dniu wydania autobusów 
Zamawiającemu.  

5. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń zawartych w dokumentacji, w 
tym serwisowej (techniczno-eksploatacyjnej) oraz do prowadzenia dokumentacji serwisu 
zgodnie z wytycznymi Wykonawcy zawartymi w dokumentacji serwisowej. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do poufnego traktowania wskazanej dokumentacji 
serwisowej, otrzymanej od Wykonawcy i do nie udostępniania jej osobom trzecim. 

 
§ 9 

Dostawa części zamiennych 
 

1. Wykonawca w ramach wykonywania obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji 
zobowiązuje się bez odrębnego wynagrodzenia dostarczać nowe, nie regenerowane części 
do napraw gwarancyjnych pojazdów i urządzeń w okresie gwarancji.  
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2. Koszty związane z dostawą części zamiennych do napraw gwarancyjnych ponosi 
Wykonawca. 

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wadliwej części Zamawiający złoży pisemne 
zamówienie na nową część, określając numer katalogowy elementów oraz termin 
dostarczenia, z tym, że nie może być on dłuższy niż 48 godzin od daty wysłania 
zamówienia. Do okresu tego nie wlicza się czasu pomiędzy godziną 24 w piątek, a godziną 
24 w niedzielę i świąt ustawowo wolnych od pracy. 

4. Zamówienie należy przesłać, pocztą elektroniczną lub za pomocą portalu internetowego. O 
każdej zmianie adresu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie pod rygorem 
nieważności, z tym skutkiem, że przesyłka wysłana przed zawiadomieniem na ostatni 
znany adres, będzie uznana za doręczoną skutecznie.  

 
§ 10 

Szkolenie personelu 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej 
umowie do zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla 5 pracowników 
Zamawiającego, w zakresie obsługi i napraw. Szkolenia pracowników odbędą się 
podczas procedury odbiorów autobusów  w siedzibie Zamawiającego.  

2. Na okoliczność wykonania szkolenia Wykonawca wyda Zamawiającemu i 
przeszkolonym pracownikom stosowne zaświadczenie. Zaświadczenie zostanie 
przekazane Zamawiającemu po zakończeniu szkolenia. 

3. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. Program szkolenia zostanie 
ustalony w taki sposób, aby osoby które, je ukończyły były w stanie samodzielnie 
prowadzić obsługę techniczną, a także samodzielnie prowadzić dokumentację 
serwisową zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej jeżeli postawiony 
zostanie taki wymóg. Nadto przeszkoleni pracownicy Zamawiającego muszą posiąść 
umiejętność samodzielnej obsługi urządzeń wyposażenia diagnostycznego i urządzeń 
wmontowanych w pojazdach.  

4. Wykonawca zobowiązuje się organizować okresowe szkolenia pracowników w celu 
zapewnienie właściwego poziomu obsług i napraw. Zamawiający w miarę możliwości 
delegować będzie odpowiednich pracowników na szkolenia przewidziane przez 
Wykonawcę. 

 
§11 

 
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

 
1. W przypadku opóźnienia w wydaniu autobusu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 
ust 2, za każdy dzień opóźnienia. Termin ten liczy się od dnia wyznaczonego w umowie 
jako ostateczny termin wydania pojazdu. 

2. Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 250 złotych za każdy dzień 
opóźnienia: 

1) w dostawie części zamiennych, 
2) w opóźnieniu w interwencji serwisu mobilnego,  
3) z tytułu braku dostarczenia dokumentu, o którym mowa w § 14 ust. 7, za każdy 
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dzień zwłoki liczonej od dnia, w którym upłynął termin wskazany w § 14 ust. 7. 
Kara umowna naliczana będzie za każde ze zdarzeń z osobna. 

3. W przypadku opóźnienia w wymianie wadliwego pojazdu na wolny od wad 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 4000 złotych za każdy 
dzień opóźnienia. Okres opóźnienia oblicza się od dnia wskazanego w wezwaniu jako 
termin wykonania wymiany. 

4. Wszelkie ewentualne spory jakie mogą powstać na tle realizacji niniejszej umowy 
rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny dla Zamawiającego. 

5. W przypadku gdy wartość szkody przenosi wartość zastrzeżonej kary umownej, 
Zamawiający dochodzić może naprawienia szkody na zasadach ogólnych, w zakresie w 
którym kara nie pokryła szkody. 

6. Zamawiający w przypadku nie wykonywania obowiązków określonych umową przez 
Wykonawcę, może bez dodatkowego wezwania dokonać tych czynności samodzielnie 
na koszt i ryzyko Wykonawcy – według swojego uznania. 

7. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty wysłania wezwania. 
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób którymi 

posługuje się przy wykonaniu umowy jak za swoje własne działania lub zaniechania. 
 

 
 

§ 12 
Zmiana umowy 

 
1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania zmian w umowie po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu 
zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp nie 
mogą wykraczać poza określenie przedmiotu umowy zawartego w SIWZ. 

2. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w związku z zaistnieniem następujących 
okoliczności: 
1) z   przyczyn   niezależnych   od    Wykonawcy    lub    Zamawiającego,    w    

szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu 
działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, 

2) wystąpienia klęski żywiołowej, 
3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT 

spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę 
wynikającą z tej zmiany. 

3. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy. 
1) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym 
paragrafie, 

2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie, 
3) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, 

zawierającego: 
a) opis propozycji zmiany wraz z szacunkiem jak proponowane zmiany wpłyną na 

termin realizacji przedmiotowej Umowy, 
b) uzasadnienie zmiany. 
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§ 13 
Podwykonawstwo 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę: samodzielnie* lub przy użyciu 

podwykonawców*. (niepotrzebne wyciąć). 
2. Wykonawca ma prawo, za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, podpisać umowę z 

Podwykonawcami o wykonanie określonej szczegółowo części przedmiotu umowy, 
wymienionej w ofercie. 

3. Podwykonawstwo 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. 

4. Zamawiający może nie zaakceptować uczestniczenia w wykonaniu zamówienia 
określonych Podwykonawców, w przypadku gdyby ich udział w realizacji zamówienia był 
niezgodny z SIWZ lub innymi obowiązującymi przepisami. 

5. W przypadku podzlecenia części przedmiotu umowy Podwykonawcy, Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość uczestniczenia w odbiorze tychże prac. 

6. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i 
terminowość prac wykonywanych przy udziale Podwykonawców. 

 
 

§ 14 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy 
zabezpieczenia należytego  wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej podanej 
w ofercie, tj. ………………zł (słownie: …………………) w formie 
………………………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, 
pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 
i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

6. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed 
wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności 
zabezpieczenia przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć nowe zabezpieczenie w 
sytuacji stwierdzenia wad w dacie odbioru końcowego, na okres równy okresowi ich 
usunięcia. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania spowoduje 
naliczenie kary umownej, o której mowa w §11 ust. 2 pkt 3 umowy, która przy braku 
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dobrowolnej zapłaty zostanie pokryta z faktury bądź ze środków uzyskanych przez 
Zamawiającego z obowiązującego jeszcze zabezpieczenia. 

8. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed 
upływem 24 miesięcy. 

 
§ 15 

Osoby do kontaktu  

1. Strony w trakcie realizacji umowy będą kontaktować się za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub telefonicznie (sprawy techniczne) oraz pismem (sprawy dotyczące 
istotnych zapisów umowy). Korespondencja w ramach umowy pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą będzie prowadzona w języku polskim oraz będzie zawierać nazwę i numer 
umowy. 

2. W całym okresie obowiązywania umowy Strony są zobowiązane zapewnić kontakt z 
osobami wskazanymi w umowie. 

3. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego są: 
1) Piotr Nowicki, e-mail: techniczny@kmlomianki.info , tel. 22 751 33 79 wew. 26, 
2) Robert Pawłowski, e-mail: stacja.obslugi@kmlomianki.info, tel. 22 751 33 79 wew. 21, 

4. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze strony Wykonawcy są: 
1) w zakresie serwisu mobilnego Wykonawcy: ………….. e-mail: …………………… , 

tel. + 48 …………………….. 
2) w zakresie dostaw części zamiennych przez Wykonawcę: ………….. e-mail: 

…………………… , tel. + 48 …………………….. 
3) w zakresie przeszkolenia pracowników serwisu Zamawiającego  ………….. e-mail: 

…………………… , tel. + 48 ……………………..  
4) w zakresie uzgodnień produkcyjnych, o których mowa w §1 ust. 3 umowy ………….. 

e-mail: …………………… , tel. + 48 ……………………..  

5. Każda ze Stron zobowiązuje się do informowania drugiej Strony o zmianie osób 
wskazanych w ust.3 i 4 w formie pisemnej. Zmiana osób nie będzie prowadzić do 
aneksowania umowy.  

§16 
 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części, bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów czy kar, za zwrotem wszelkich dokonanych na rzecz Wykonawcy 
wpłat, w przypadku gdy: 
1) Autobus nie zostanie wydany w terminie przewidzianym umową, a opóźnienie w 

wydaniu przekraczać będzie 30 dni. 
2) Autobus nie nadaje się do umówionego użytku, w szczególności na skutek jego wad. 

Uprawnienie to może zostać wykonane w przypadku, gdy na skutek wad  dokonano 
wymiany pojazdu i pomimo wymiany w pojeździe ujawniły się wady uprawniające 
Wykonawcę do ponownej wymiany pojazdu, albo Wykonawca, pomimo, iż 
zachodzą przesłanki uzasadniające wymianę pojazdu na wolny od wad, odmawia 
dokonania wymiany.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
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wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności 
i nie stanowią podstawy do zwiększenia wynagrodzenia.  

4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2018 r., poz. 1986 ze 
zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron. 

 
 
Załączniki:  
Opis techniczny oferowanego autobusu wypełniony przez Wykonawcę zgodnie  
z załącznikiem nr 2.1. do SIWZ. 
 
 
 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
 
 

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


