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UMOWA Nr ....................... (wzór) 

na dostawę 2 sztuk autobusów 

zawarta w ramach projektu „Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020; Umowa o dofinansowanie 

projektu nr ………………... z dnia ………………… 

Niniejsza umowa została zawarta w dniu ……………………w Głuszycy pomiędzy:  

Gminą Głuszyca z siedzibą w Głuszycy (kod pocztowy58-340), ul. Grunwaldzka 55, NIP 886-25-72-750, 

reprezentowaną przez:  

1. Romana Głoda – Burmistrza Głuszycy, 

2. przy kontrasygnacie Agnieszki Świędrych – Skarbnika Gminy, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a firmą 

............................................. z siedzibą w ........................ (kod pocztowy .................) przy ul. 

..........................................., ................................................................., NIP ............................., kapitał zakładowy 

...................................zł, wpisaną do …………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

1. ....................................................., 

2. ....................................................., 

zwaną dalej „Wykonawcą", 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne nr IiR.271.3.8.2018, przeprowadzonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych w trybie przetargu 

nieograniczonego. 
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Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, zawarta w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz ofertę Wykonawcy, ma następującą treśd: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest: 

1) dostawa 2 szt. autobusów o parametrach i wyposażeniu nie gorszych, niż określone w Załączniku nr 1 

do Umowy, w celu wykonywania przewozów osobowych w ramach gminnej komunikacji zbiorowej, 

2) przekazanie wraz z autobusami następującej dokumentacji: 

a) aktualnego „Świadectwa Homologacji Typu Autobusu” wydanego zgodnie zobowiązującymi 

przepisami, 

b) instrukcji obsługi i naprawy autobusów, 

c) katalogu części zamiennych do autobusów; Wykonawca ma obowiązek aktualizacji katalogu 

przez cały okres gwarancji, o której mowa w pkt.3), 

d) specyfikacji oprogramowania obsługującego urządzenia i systemy wyposażenia eksploatacyjnego 

autobusów wraz z licencjami (w tym oprogramowania treści tablic kierunkowych, o których 

mowa w Załączniku nr 1 do Umowy), 

3) udzielenie gwarancji na każdy z dostarczonych autobusów i ich główne zespoły, urządzenia oraz 

systemy, zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz realizowanie napraw gwarancyjnych dostarczonych 

autobusów, niezależnie od tego, jaki podmiot na zlecenie Zamawiającego będzie tymi autobusami 

wykonywał przewozy osobowe, 

4) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, będących pracownikami Zamawiającego oraz 

podmiotu, który na zlecenie Zamawiającego będzie dostarczonymi autobusami wykonywał przewozy 

osobowe, w zakresie czynności obsługi eksploatacyjnej autobusów i ich wyposażenia oraz techniki 

ekonomicznej i bezpiecznej jazdy. 

2. Autobusy, o których mowa w ust. 1 pkt 1), muszą spełniad następujące wymagania: 

1) muszą byd fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed terminem 

realizacji określonym w §2 ust. 1oraz nie eksploatowane dotychczas, 

2) nie mogą byd autobusami, zbudowanymi poza wytwórnią jako „składak” lub „SAM” (przy 

wykorzystaniu elementów wymontowanych z autobusów starszych oraz elementów nowych, również 

konstrukcji własnej), zarejestrowanymi na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, 

3) muszą byd wolne od wad fizycznych i prawnych, w szczególności muszą posiadad wszelkie, wymagane 

prawem, dokumenty dopuszczające do ruchu, w tym kartę autobusu, dowód rejestracyjny, wyciąg ze 

świadectwa homologacji oraz komplet tablic rejestracyjnych, 

4) muszą byd wyposażone zgodnie z Załącznikiem nr 1do Umowy, 

5) a także spełniad wymagania: 

a) określone w normie PN-S-47010:1999 Autobusy drogowe - Autobusy - Wymagania podstawowe, 
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b) dotyczące homologacji pojazdów - określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu 

pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t. j. Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1475), 

c) dotyczące warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia, określone w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 

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

d) dotyczące zużycia energii oraz emisji składników spalin na poziomie Euro-6 (w warunkach 

określonych na podstawie zużycia paliwa uzyskanego w teście SORT-2 opracowanego przez 

UITP), określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie 

innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów 

zamówieo publicznych. 

3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2)musi zostad sporządzona w języku polskim i przekazana 

w następujących ilościach i formach: 

1) Świadectwo Homologacji Typu Autobusu: 

a) w wersji papierowej– po 1 szt. na autobus, 

2) instrukcja obsługi i naprawy: 

b) w wersji papierowej– po 1 szt. na autobus, 

c) w wersji elektronicznej na podanej przez Wykonawcę stronie internetowej, 

3) katalog części zamiennych, zawierający ceny tych części: 

a) w wersji papierowej– po 1 szt. na autobus, 

b) w wersji elektronicznej na podanej przez Wykonawcę stronie internetowej, 

4) specyfikacje oprogramowania obsługującego urządzenia i systemy wyposażenia eksploatacyjnego 

autobusów wraz z licencjami, w tym: oprogramowania treści tablic kierunkowych, wraz 

z oświadczeniem, że Zamawiający uprawniony jest do dalszego przekazania tych licencji podmiotowi, 

który na zlecenie Zamawiającego będzie dostarczonymi autobusami wykonywał przewozy osobowe - 

5 kpl. 

4. Szczegółowe warunki gwarancji, o której mowa w ust. 1 pkt 3), i serwisu gwarancyjnego określa Załącznik 

nr 2 do Umowy. 

5. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzid szkolenia, o których mowa w ust. 1 

pkt 4), według następujących zasad: 

1) Zamawiający wskaże osoby, będące pracownikami Zamawiającego lub podmiotu, który na zlecenie 

Zamawiającego będzie dostarczonymi autobusami wykonywał przewozy osobowe, w liczbie do 

12 osób, które zostaną przeszkolone w określonej przez Zamawiającego siedzibie tego podmiotu, lub 

w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego,  

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody, mogące 

powstad podczas prowadzonych szkoleo, 
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3) szkolenia powinny byd realizowane w oparciu o autobusy Wykonawcy, 

4) szkolenia mogą byd realizowane w oparciu o autobusy stanowiące przedmiot dostawy, z tym że 

wówczas: 

a) Wykonawca ponosi koszty zużytego paliwa, 

b) Wykonawca na okres szkoleo ubezpiecza autobusy użyte do szkoleo na sumę ubezpieczenia 

równą co najmniej wartości użytych autobusów; dokumenty ubezpieczenia (kopie polis 

ubezpieczeniowych poświadczone za zgodnośd z oryginałem) potwierdzające, że ubezpieczenie 

zostało zawarte i jest obowiązujące wraz z dowodami, że zostało prawidłowo opłacone, 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed przekazaniem Wykonawcy autobusów do celów 

szkolenia; koszt ubezpieczenia nie może zostad włączony do wartości Umowy, określonej w§ 

5ust. 1)a)1, 

c) Wykonawca pokrywa wszelkie koszty napraw ewentualnych uszkodzeo powstałych podczas 

szkoleo; koszty te nie mogą zostad włączone do wartości Umowy, określonej w§ 5ust.1)a)1, 

d) przekazanie Wykonawcy autobusów do celów szkolenia oraz ich zwrot Zamawiającemu po 

szkoleniu nastąpi w oparciu o protokół, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, 

5) szkolenia zostaną zrealizowane w ciągu 1 dnia roboczego w okresie o którym mowa w §2 ust. 2, 

6) zrealizowanie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do 

Umowy. 

§2 

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zamawiający określana dzieo 31.08.2018 r. termin (zwany dalej „terminem dostawy”): 

1) dostawy autobusów, o której mowa w§ 1 ust. 1 pkt 1),  

2) przekazania dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2), 

3) udzielenia gwarancji, o której mowa w§ 1 ust. 1 pkt 3), 

2. Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie czynności obsługi eksploatacyjnej 

autobusów i ich wyposażenia oraz techniki ekonomicznej i bezpiecznej jazdy, o którym mowa w § 1ust. 1 

pkt 4), Wykonawca zrealizuje zgodnie z ustaleniami określonymi w§ 1 ust. 5, w terminie i miejscu 

wskazanych przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy z operatorem, wyłonionym 

w osobnym postępowaniu przetargowym, który będzie świadczył usługi przewozu osób dostarczonymi 

autobusami (planowany termin: II kwartał 2018r.). 

§3 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca ma obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o gotowości do okazania 

autobusów, stanowiących przedmiot dostawy, o której mowa w§ 1 ust. 1 pkt1). 

2. Przed upływem terminu dostawy, określonego w §2 ust. 1, Wykonawca okaże Zamawiającemu do 

odbioru, na terenie wskazanym przez Zamawiającego, autobusy gotowe do eksploatacji, spełniające 
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wymagania określone w § 1 ust. 2, oraz dostarczy dokumenty i wyposażenie, potwierdzające 

dopuszczenie autobusów do ruchu. 

3. Wraz z autobusami Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację, o której mowa w § 1ust. 1 

pkt 2), sporządzoną zgodnie z treścią § 1ust. 3, a także udzieli na każdy z autobusów gwarancji, o której 

mowa w§ 1ust. 1 pkt 3),zgodnej z warunkami, o których mowa w§ 1 ust. 4. 

4. Upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego dokonają czynności związanych z odbiorem autobusów nie 

dłuższych, niż 2 godziny na 1 autobus, w ciągu dnia pracy, będącego dniem roboczym, w godzinach pracy 

Urzędu. 

5. W ramach odbioru autobusów upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego dokonają każdym 

z autobusów, jazdy próbnej do 20 km w ruchu miejskim i podmiejskim na terenie gminy Głuszyca, przy 

obecności przedstawicieli Wykonawcy, z których jeden będzie kierowcą autobusu. Koszty jazdy próbnej 

zawarte są w łącznej wartości Umowy, określonej w § 5ust. 1)a)1. 

6. Z czynności odbioru Zamawiający sporządzi protokół, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas odbioru autobusów, dokumentacji oraz 

gwarancji nieprawidłowości w stosunku do wymagao określonych w ust. 2 lub ust. 3,w protokole, 

o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wymieni te nieprawidłowości, a Wykonawca zobowiązany jest do 

ich usunięcia na własny koszt. 

8. Dniem zrealizowania przedmiotu Umowy będzie dzieo podpisania protokołu ostatecznego odbioru 

przedmiotu Umowy, potwierdzającego - w oparciu o protokoły, o których mowa w ust. 6- odbiór 

autobusów oraz odbiór dokumentacji i gwarancji; wzór protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu 

Umowy stanowi Załącznik nr 6do Umowy. 

§ 4 

UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności.  

2. Do momentu odbioru autobusu, będącego przedmiotem dostawy, potwierdzonego podpisanym przez 

Zamawiającego i przez Wykonawcę protokołem odbioru, o którym mowa w §3ust. 6, Wykonawca ponosi 

ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia, również uszkodzenia spowodowanego pożarem, a także 

koszty jego ubezpieczenia. 

3. Od momentu odbioru autobusu, będącego przedmiotem dostawy, potwierdzonego podpisanym przez 

Zamawiającego i przez Wykonawcę protokołem odbioru, o którym mowa w §3 ust. 6,ryzyka, o których 

mowa w ust. 2, a także koszty ubezpieczenia autobusu, ponosi Zamawiający. 

§ 5 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Łączna wartośd określonego w§ 1 ust. 1 przedmiotu Umowy wynosi, zgodnie z ofertą Wykonawcy: 

a) brutto ……………………... zł (słownie złotych: …………………………….…………..….), w tym 

b) netto ……………………... zł (słownie złotych: …………………………….…………..….), 
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c) podatek VAT na poziomie ……%: ………………... zł (słownie złotych: …………………………….…………..….). 

2. Wartośd autobusu nr 1 wynosi, zgodnie z ofertą Wykonawcy: 

a) brutto ……………………... zł (słownie złotych: …………………………….…………..….), w tym 

b) netto ……………………... zł (słownie złotych: …………………………….…………..….), 

c) podatek VAT na poziomie ……%: ………………... zł (słownie złotych: …………………………….…………..….). 

3. Wartośd autobusu nr 1 wynosi, zgodnie z ofertą Wykonawcy: 

a) brutto ……………………... zł (słownie złotych: …………………………….…………..….), w tym 

b) netto ……………………... zł (słownie złotych: …………………………….…………..….), 

c) podatek VAT na poziomie ……%: ………………... zł (słownie złotych: …………………………….…………..….). 

4. Za zrealizowanie zamówienia Wykonawca wystawi fakturę VAT na wartośd określoną w ust. 1. 

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 4, jest podpisany przez Zamawiającego 

protokół ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w §3ust. 8. 

6. Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z poniższymi danymi: 

Gmina Głuszyca 

ul. Grunwaldzka 55 

58-310Głuszyca 

NIP 886-25-72-750 

7. Strony ustalają termin płatności do 30 dni od dnia otrzymania faktury prawidłowo sporządzonej przez 

Wykonawcę. Jeżeli termin płatności przypada na sobotę lub dzieo ustawowo wolny od pracy, terminem 

płatności jest następny dzieo roboczy przypadający po tym dniu. 

8. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 

9. Wszelkie zobowiązania finansowe Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, przewidziane Umową, będą 

płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze …………………….. 

10. Za termin zapłaty zobowiązao, o których mowa w ust. 9, uznaje się dzieo obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

11. Wykonawca nie może cedowad bądź dokonywad przeniesienia swoich wierzytelności wobec 

Zamawiającego, o których mowa w ust. 9, na osoby lub podmioty trzecie bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

12. Zasady rozliczeo Zamawiającego z Wykonawcą z tytułu napraw gwarancyjnych reguluje Załącznik nr 2 do 

Umowy. 

13. Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 151a ustawy Prawo zamówieo publicznych, możliwośd udzielenia 

Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu zamówienia, zwanej dalej „zaliczką”, w wysokości 

do 35% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 lit. a). 

14. Warunkiem udzielenia przez Zamawiającego zaliczki jest złożenie przez Wykonawcę pisemnego wniosku 

o jej udzielenie, określającego zakres prac, których finansowanie pokryte zostanie z udzielonej zaliczki, 

termin wykonania tych prac oraz ich kosztorys. 
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15. Na podstawie wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 14, Zamawiający może wyrazid zgodę na 

udzielenie zaliczki; w takim przypadku Zamawiający wyznaczy termin wypłaty zaliczki. 

16. Warunkiem wypłaty zaliczki będzie wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia udzielanej zaliczki (bez 

względu na jej wysokośd), zwanego w niniejszym paragrafie dalej „zabezpieczeniem”, na kwotę równą 

100% wartości udzielanej zaliczki. 

17. Zabezpieczenie może zostad wniesione w jednej z form, wskazanych w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 

zamówieo publicznych, z tym, że formy zabezpieczenia, o których mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy, 

wymagają uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 

18. Zabezpieczenie składane w formie poręczeo lub gwarancji musi spełniad następujące wymagania: byd 

bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz byd wykonalne na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

19. Zamawiający, w terminie pięciu dni roboczych od otrzymania zabezpieczenia, zgłosi do zabezpieczenia 

zastrzeżenia lub potwierdzi przyjęcie zabezpieczenia bez zastrzeżeo. Niezgłoszenie zastrzeżeo uważa się za 

przyjęcie zabezpieczenia bez zastrzeżeo. 

20. W przypadku, gdy wniesienie zabezpieczenia nastąpiło w takim dniu, że termin pięciu dni roboczych, 

o którym mówi ust. 19, wypada po wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 15 terminie wypłaty 

zaliczki, Zamawiający wyznaczy nowy termin wypłaty zaliczki. 

21. W ciągu trzech dni roboczych od daty wpływu zaliczki do Wykonawcy, Wykonawca wystawi potwierdzenie 

wpływu zaliczki w formie faktury zaliczkowej. 

22. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał wszystkie prace 

wskazane we wniosku o udzielenie zaliczki, o którym mowa w ust. 14. 

§ 6 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają odpowiedzialnośd Wykonawcy w formie kar umownych z następujących tytułów 

i w podanych wysokościach: 

1) za opóźnienie w dostawie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1), 2) i 3), w stosunku 

do terminu określonego w §2 ust. 1, w wysokości 0,10% wartości netto przedmiotu Umowy, o której 

mowa w § 5ust. 1 lit. b),za każdy rozpoczęty dzieo opóźnienia, 

2) za opóźnienie w przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 1ust. 1 pkt 4),w stosunku do 

terminu określonego w §2ust. 2, w wysokości 0,05% wartości netto przedmiotu Umowy, o której 

mowa w § 5ust. 1 lit. b),za każdy rozpoczęty dzieo opóźnienia, 

3) za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej, o której mowa w Załączniku nr 2do Umowy lub 

innych czynności wymaganych do wykonania w trakcie gwarancji, w stosunku do terminów 

określonych w tym Załączniku – 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzieo opóźnienia, 

4) za opóźnienie zmian treści wyświetlanych na tablicach kierunkowych na żądanie Zamawiającego 

zgodnie z pkt. 2 poz. 28Załącznika nr 2 do Umowy, w przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie 

aktualizuje te dane, w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzieo opóźnienia, 
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5) za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 

w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego, w wysokości 20% wartości netto Umowy, określonej w § 5 ust. 1 lit. b). 

§ 7 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwośd wprowadzenia, w wyniku zgodnego oświadczenia Stron, zmian 

postanowieo Umowy w stosunku do jej treści wynikającej z oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, i określa poniżej warunki ewentualnego wprowadzenia takich zmian: 

1) wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej waluty euro; wartości kwotowe wyrażone 

w Umowie w złotych polskich zostaną przeliczone na euro według zasad ogólnych, 

2) ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług, 

3) ustawowa zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, jeśli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, 

4) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeśli zmiana ta będzie miała 

wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

5) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mające wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 

Umowa podlegad będzie zmianom niezbędnym do dostosowania jej treści do zmienionych 

przepisów, 

6) wystąpienie okoliczności umożliwiających zastosowanie korzystniejszych dla Zamawiającego 

rozwiązao technologicznych lub technicznych, niż istniejące w chwili podpisania Umowy, 

7) zaistnienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących okresowym brakiem możliwości 

dotrzymania terminów, o których mowa w§2; 

do takich okoliczności Strony zaliczają zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, obiektywnie 

niezależne od Stron, których Strony nie mogły przewidzied i którym nie mogły zapobiec, 

przeciwdziaład ani przezwyciężyd poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla 

stosunków zobowiązaniowych, które istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości przedmiotu 

Umowy; do takich zdarzeo w szczególności zaliczają się zamieszki, konflikty zbrojne, stan wojenny, 

klęski żywiołowe, oraz inne okoliczności niezawinione przez żadną ze Stron. 

2. Postanowienia ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazid zgodę, nie stanowią 

jednak zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody poza przypadkami, gdy zmiany wymagane 

będą zmianą powszechnie obowiązującego prawa.  

3. Zmiany oraz aktualizacje: 

1) danych teleadresowych Wykonawcy, 

2) numeru rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w§ 10 ust. 9, 

3) osób uprawnionych do kontaktów, o których mowa w§ 10 ust. 2,  
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nie stanowią zmiany Umowy. 

4. Zmiany Umowy mogą byd dokonywane jedynie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez Strony, 

pod rygorem nieważności. 

§ 8 

PRZEDTERMINOWE ZAKOOCZENIE UMOWY 

1. Umowa może zostad rozwiązana przez każdą ze Stron w przypadku, gdy zmiany prawa uniemożliwią 

wykonanie przedmiotu Umowy, albo w oparciu o porozumienie Stron. 

2. W razie rażącego nie wywiązania się Wykonawcy z realizacji Umowy, przez co rozumied należy 

w szczególności niedostarczenie autobusów w terminie dostawy, Zamawiający ma prawo do 

niezwłocznego odstąpienia od Umowy w części niewykonanej dostawy bez wyznaczania dodatkowego 

terminu. W takim wypadku Wykonawca może żądad jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu poprawnie 

wykonanej części Umowy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający, zgodnie z art. 145 

ustawy Prawo zamówieo publicznych, może odstąpid od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądad jedynie wynagrodzenia 

należnego z tytułu poprawnie wykonanej części Umowy. 

4. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy w przypadkach innych, niż określone w ust. 2 i 3, 

zobowiązuje Zamawiającego do zapłaty na rzecz Wykonawcy odszkodowania w wysokości określonej w § 

6 ust. 1pkt 5). 

5. W przypadkach, o których mowa w niniejszym paragrafie Strony mogą dochodzid na zasadach ogólnych 

odszkodowania uzupełniającego do wartości faktycznie poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. 

§ 9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony potwierdzają, że Wykonawca przed podpisaniem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania przedmiotu Umowy, zwane dalej „Zabezpieczeniem”, na poziomie 5,0% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a) co stanowi kwotę..................... zł (słownie ……………… 

złotych ………./100). 

2. Zabezpieczenie wniesione zostało w pełnej wysokości w formie: 

1) pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego: 

nr …………………………………………. 

w banku ……………………………….. 

2) innej, niż pieniężna1. 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślid. 
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3. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności, gdy zaistnieją przypadki, 

o których mowa w§ 6 ust. 1,Zabezpieczenie wraz z naliczonymi odsetkami będzie wykorzystane do 

należytego wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający zwolni Zabezpieczenie w następujący sposób: 

1) 70% Zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia zrealizowania przedmiotu Umowy i uznania go przez 

Zamawiającego za należycie wykonany, 

2) 30% Zabezpieczenia – po upływie okresu najdłuższej gwarancji z wymienionych w pkt. 1Załącznika nr 
2do Umowy. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej zostanie ono zwrócone Wykonawcy po 

pomniejszeniu o: 

1) prowizję bankową za dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy, 

2) naliczone zgodnie z § 6 ust. 1 i niepobrane kary umowne. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej, niż pieniężna, stanowi ono podstawę do żądania 

bezpośrednio od Wykonawcy wypłaty: 

1) naliczonych zgodnie z § 6 ust. 1 i niepobranych kar umownych, 

2) kosztów poniesionych przez Zamawiającego w oparciu o ust. 3. 

§ 10 

KONTAKTY MIĘDZY STRONAMI 

1. Korespondencja między Stronami powinna byd doręczana w jednej z form: 

1) elektronicznej (e-mail) z żądaniem potwierdzenia dostarczenia i przeczytania, 

2) papierowej doręczonej osobiście za potwierdzeniem doręczenia, 

3) poleconej przesyłki pocztowej, 

4) przekazu faksem; każda ze Stron na żądanie Strony drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jego 

otrzymania. 

2. Do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy upoważnieni są: 

1) ze strony Zamawiającego: ……………………………., adres pocztowy ……………….…….., tel. …………….., mail 

………………., 

2) ze strony Wykonawcy: …………..…………….….., adres pocztowy ……………….……….., tel. …………….., mail 

……………….. 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOOCOWE 

1. Spory wynikłe na tle realizacji Umowy, co do których Strony nie będą potrafiły znaleźd polubownego 

rozwiązania, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Zaistnienie sporu nie zwalnia Wykonawcy od realizacji Umowy, ani nie zwalnia Zamawiającego od 

terminowej realizacji płatności wynikających z Umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, 
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w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) 

i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), 

zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z ewentualnymi zmianami i wyjaśnieniami) oraz 

treśd oferty złożonej przez Wykonawcę. 

4. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

5. Integralną częśd Umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1: Parametry techniczne i wyposażenie autobusów  

2) Załącznik nr 2: Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego autobusów  

3) Załącznik nr 3: Protokół przekazania Wykonawcy autobusów do celów szkolenia/ zwrotu 

Zamawiającemu autobusów użytych przez Wykonawcę do celów szkolenia  

4) Załącznik nr 4: Potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia 

5) Załącznik nr 5: Protokół odbioru autobusów i dokumentacji 

6) Załącznik nr 6: Protokół ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy 

6. Integralną częśd Umowy stanowią także: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

2) Oferta Wykonawcy. 
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