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Załącznik nr 6 do SIWZ
NE/EZP-lll/1/2016
M.P.K. Spółka z o. o. we

Włocławku

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

PROJEKT UMOWY
na zakup i dostawę 2 fabrycznie nowych ekologicznych, jednoczłonowych,

niskopodłogowych autobusów miejskich klasy MAXI
zawarta w dniu

2016 r.

we Włocławku
pomiędzy stronami:
1. Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółka z o. o. z siedzibą we Włocławku
przy ul. Rysiej 3, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034210, posiadającym NIP 888 - 020 33-71 i REGON 910226702. Kapitał zakładowy 10.576.500,00 zł
reprezentowanym przez:
1. Andrzeja STASIAKAzwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym;
a
2.

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu Spółki

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, którego oferta została wybrana przez
Zamawiającego po przeprowadzeniu procedury o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie „przetargu sektorowego", w sposób zgodny z REGULAMINEM

PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
SEKTOROWYCH ( PONIŻEJ 418.000 EURO) PRZEZ M.P.K. SP. Z O.O. WE
WŁOCŁAWKU.

1 PRZEDMIOT TRANSAKCJI
ukompletowanie - wyposażenie
.1.

Przedmiotem umowy jest dostawa nowych jednoczłonowych, niskopodłogowych

autobusów

komunikacji miejskiej klasy MAXI (w ilości 2 szt.) dla Zamawiającego.
1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje autobus miejski klasy MAXI, marki
., typw ilości 2 (dwie) szt., o kompletacji zgodnej z warunkami
i wymogami Zamawiającego (przyjętymi przez Wykonawcę) wyspecyfikowanej w
ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ .będący załącznikiem nr
1 do niniejszej umowy.
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1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu autobusy wymienione
w 1
umowy

w terminie 18 tygodni od dnia podpisania umowy tj. do

2.Przez dostawę autobusów rozumie się wydanie ich Zamawiającemu w sposób
określony w SIWZ wraz z dokumentacją wymienioną w 5.
3.Wydanie towaru nastąpi w siedzibie Wykonawcy na terenie RP w miejscowości:
4.O przygotowaniu autobusów do wydania Wykonawca ma obowiązek
powiadomić na piśmie (faxem na nr 54 236 95 94 oraz e-mailem na adres
sekretariat@mpk.com.pl) Zamawiającego wskazując dzień odbioru autobusów,
nie wcześniejszy niż 3 dnia roboczego od powiadomienia.
5.Wydanie towaru poprzedzone będzie badaniem technicznym przeprowadzonym
u Wykonawcy w obecności przedstawicieli Zamawiającego i sporządzeniem
protokołu odbioru podpisanego przez obie strony.
3 Cena / wartość / i warunki płatności.

określonego
w 1, wynosi netto
+ 23% podatku VAT
(słownie:;.•zł brutto)

2.Całkowita wartość sprzedaży 2 autobusów miejskich klasy MAXI
markitypwynosi nettozł+ 23% podatku VAT
( słownie:
zł brutto)
3.Terminy i warunki płatności:
100% należnego podatku VAT za poszczególne autobusy w terminie do 90 dni
( wystawienie faktury zapłaty i odbiór przedmiotu umowy nastąpi w tym samym miesiącu
) po odbiorze poszczególnych autobusów potwierdzonych dwustronnie podpisanymi
protokołami odbiorczymi
wartość netto - jednorazowo, w terminie 30 dni po odbiorze poszczególnych
autobusów potwierdzonym dwustronnie podpisanymi protokołami odbiorczymi.

4 Gwarancja i serwis
1.Na przedmiot umowy ( każdy autobus) udzielona zostanie Zamawiającemu
Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w szczegółowych warunkach
gwarancji, które Zamawiający otrzyma przy podpisaniu umowy.
2.Wykonawca udzieli Zamawiającemu autoryzacji na obsługę i naprawy
autobusów marki
na potrzeby wewnętrzne Zamawiającego, na
warunkach określonych w umowie serwisowej - 4 ust. 1, stanowiącej załącznik nr 8
doSIWZ.
5 Dokumentacja
Wykonawca wraz z każdym pojazdem przekaże nieodpłatnie przedstawicielowi
Zamawiającego n/w dokumentację:

•książkę gwarancyjną pojazdu;
•Instrukcję obsługi pojazdu;
•Świadectwo homologacji pojazdu;
•Instrukcję naprawy podwozia i nadwozia autobusu (w wersji papierowej
-3 komplety i na CD -1 komplet)
•Instrukcję naprawy zespołów i podzespołów zamontowanych
w autobusie (w wersji papierowej - 3 komplety i na CD -1 komplet)

•Katalogi części zamiennych występujących w autobusie w wersji papierowej
-3 komplety i na CD -1 komplet oraz zapewni jego bieżące aktualizowanie.

6 Szkolenie

1.Wykonawca w dniach odbioru przedmiotu umowy przeszkoli nieodpłatnie
przedstawicieli Zamawiającego (kierowców) w zakresie prawidłowego użytkowania,
obsługi i eksploatacji odbieranego pojazdu.
2.Wykonawca w okresie 1 miesiąca od daty dostarczenia autobusów

dokona

nieodpłatnego:
- przeszkolenia 5 pracowników stacji obsługi warunkującego uzyskanie autoryzacji
wewnętrznej do obsługi technicznej dostarczonych autobusów,
-przeszkolenia 3 osób w zakresie bieżącej obsługi cyfrowego monitoringu wizyjnego,
system zliczania pasażerów.

7 Inne postanowienia
1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1.1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary
umowne:

•10 % wartości (netto) niedostarczonych autobusów, gdy Zamawiający
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
•0,1 % wartości (netto) autobusów nie dostarczonych w terminie za

każdy dzień zwłoki;
1.2.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną
w wysokości 10 % wartości (netto) nieodebranych autobusów, gdy Wykonawca
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
2.Stronom przysługuje prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych niezależnie od
kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.
4.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłaty
kary umownej, bądź też odszkodowania w razie wystąpienia okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć przed zawarciem umowy.
5.Okolicznością, dającą Zamawiającemu prawo odstąpienia od umowy z winy
Wykonawcy będzie znaczna zwłoka (30 dni od terminu ustalonego w niniejszej
umowie )w dostarczeniu autobusów. W takim przypadku
Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 10% ceny netto
autobusów niedostarczonych w terminie.
6.Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 4 i ust. 5 umowy może nastąpić
w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
7.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących wypadkach i zakresie:
1)harmonogramu dostaw z przyczyn niezależnych od stron umowy;

2)Zamawiający i Wykonawca mają prawo do wprowadzania uzasadnionych zmian
w umowie, dokumentacji technicznej, projektach oraz konstrukcji autobusów, jeżeli

będzie to wynikało z:
a.pojawienia się na rynku już po podpisaniu Umowy nowych rozwiązań
technicznych lub technologicznych, pozwalających na zmniejszenie czasu
realizacji zamówienia, jak również kosztów eksploatacji autobusów lub
uzyskanie korzystniejszych parametrów technicznych,
b.zaniechania lub wycofania z produkcji określonych materiałów lub
elementów wskazanych w ofercie lub dokumentacji technicznej,
c.pojawienia się na rynku elementów lub materiałów nowszej generacji,
pozwalających na zmniejszenie czasu realizacji zamówienia lub jego
kosztów, jak również kosztów eksploatacji autobusów lub uzyskanie
korzystniejszych parametrów technicznych,
d.zaistnienia zagrożenia niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu
umowy, gdyby zastosowano rozwiązania techniczne lub technologiczne
wskazanew ofercie lub dokumentacji technicznej,
e.zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub norm.
f.zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta
wpływa na zakres lub warunki wykonania przez Strony świadczeń
wynikających z Umowy. Umowa podlegać będzie zmianie w zakresie, w
jakim zmiany są niezbędne do dostosowania Umowy do zmienionych
przepisów;
g.zmiany stawki podatku VAT;
h. jeżeli zmiana, dotycząca w szczególności dokumentacji technicznej, jest dla
Zamawiającego korzystna i jest obiektywnie uzasadniona.
8.Wnioski stron o dokonanie zmian będą uzgadniane na piśmie i będą zawierać
dokładny opis proponowanej zmiany. Proponowane zmiany nie mogą prowadzić do
pogorszenia stanu technicznego lub zmniejszenia wartości użytkowej autobusów
przedstawionych w ofercie Wykonawcy. Po otrzymaniu wniosku o dokonanie zmiany lub
po złożeniu propozycji zmiany, strona pisemnie poinformuje drugą stronę o możliwościach
i warunkach wprowadzenia zmian.
9.Wprowadzone zmiany nie mogą powodować podwyższenia ceny poszczególnych
autobusów.

10.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w drodze
podpisanego przez obie strony aneksu pod rygorem nieważności.

8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego

złotych(Słownie:
),wformie
, co stanowi 5 % łącznej wartości brutto oferty złożonej przez
niego w przetargu sektorowym NE/EZP -111/1/2016.
2.Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

9 Postanowienia końcowe
1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz REGULAMINUPRZEPROWADZANIA

POSTĘPOWAŃ

O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SEKTOROWYCH ( PONIŻEJ 418.000 EURO ) PRZEZ M.P.K. SP. Z O.O. WE
WŁOCŁAWKU.
2.Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy powinny być
rozstrzygane drogą polubowną. Przy braku porozumienia w terminie 14 dni od daty
zaistnienia sporu, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
Wykaz zał^czników stanowiących integralna część niniejszej umowy:

Załącznik nr 1 - Oferta na zamówienie publiczne NE/EZP —111/1/2016
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna autobusu.

WYKONAWCAZAMAWIAJĄCY

