
ZaNqcznik nr 6 do SIWZ

NE /EZP -llll2l2015
M.P.K. Spolka

z o. o. we WNoclawku

( Pieczqc firmowa Wykonawcy)

PROJEKT UMOW\(

na zakup i dostawg 2labrycznie nowych ekologicznych, jednoczlonowych,

n iskopodlogowych autobus6w m ierjskich klasy M I Dl

zawarta w dniu 2015 r,

we Wloclawku

pomiqdzy stronami:

1. Miejskim Przedsiqbiorstwem Komunikacyjnym Spolka z o. o, z siedzibq we

Wloclawku przy ul. Rysiej 3, wpisanym do rejestru przedsiqbiorcow prowadzonego

przezsqd Rejonowy w Toruniu Vll Wydzial Gospodarczy Krlowego

Rejestru Sqdowego prod numerem KRS 0000034210, posiadajqcym NIP 888 - 020 -

3i3 -71i REGON 9fi226702. Kapital zakladowy 10.576.500,00 zl

reprezentowanym Przezi

1. Andrzeja STASIAKA - Prezesa Varzqdu SPolki

w dalszej tre6ci umowy Zamawiajqcym;

z siedzibq
zareijestrowanym w ...,....,,..
posiadajqcym NlP..,. .,.' iREGON .'.,.',..."

reprezentowanym Przez.

zwanym
a

2.

1

,1



zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawc4 ktorego oferta zostaNa wybrana

przez Zanrawiajqcego po pzeprowadzeniu procedury o udzielenie zamowienia

publicznego w tnybie ,,pzetargu sektorowego", w sposob zgo.dny z REGULAMINEM

PRZEPROWADZANIA FOSTEPOWAN O UDZIELE:NIE ZAMOWIEIT| pUgl-tCZNYCH

SEKTORO\/VYCH ( PONIZEJ 414.000 EURO ) F'RZEZ M,PK, SP. Z o.O. WE

WI.OCI-AWKU.

s 1 PMEDMIOT TRANSAKCJI
ukompletowanie - wyPosaienie

1. Przedmiotem umowy jest dostawa nowych jednoczlonowych, niskopodlogowych

autobusow komunikacji miejskiej fidasy MlDl (w ilo6ci 2 szt.) dla Zamawiajqcego.

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiajqcy kupuje autobus miejski klasy MlDl, marki

typ,,.",.w ilo6ci 2 (dwie) szt,, o kompletacji zgodnej z warunkami

i wymogami Zamawiajqcego(przyjgtymi Wzezi WykonawcA) wyspecyfikowanej

w ofercie Wykonaway stanowiqcel zalqcznik nr 1 do SIWZ , bqdqcy zalqcznikiem

nr 1 do niniejszej urnowy.

s2

Wykonawca zobowiqzuje siq dostarczyc Zarnawialqcemu autobusy wymienione

w S 1 umowy w terminie 18 tygodni od dnia p,odpisania umowy.

Przez dostawq autobusow rozumie siQ wydanie ich Zamawiajqcemu

w sposob okre6lony w SIWZ wraz z dokumentacjq wymienionqw $ 5,

Wydanie towaru nastqpi w siedzibie Wykonawcy na terenie RP w miejscowo5ci:

O przygotowaniu autobusow do wydania Wykonawca ma obowiqzek

powiadomi6 na pi5mie ( faxem na nr 54 1136 95 94 onz e-mailem na adres

sekretariat@mpk"com,pl ) Zanrawiajqcego wskazujqc dzien odbioru autobusow,

nie wczeSniejszy niz 3 dnia roboczego od powiadomienia'

Wydanie towaru poprzedzone bqdzie badaniem technicznym

przeprowadzonym u Wykonawcy w obecnorlci przedstawicieli Zamawiajqcego

i sporzqdzeniem protokolu odbioru podpisanego pzez obie strony.

$ 3 Genalwarto6c/ i warunki platno6ci.

Cena sprzedazy 1 szt, autobusu miejskiego klasy MlDl marki "...."'.'. typ

okreSlonego w $ 1 ust, 2, wynosi netto + 23 %

podatku VAT ( slownie: zl brutto )

balkowita warto$c spzeda2y 2 autobusow rniejskich klasy MlDl marki.....,...'....'

YI Y::: llill : ";i1,il: 
Podatku VAT ( s'ownie:

1.

2.

4.

5.

1.

2.



3. Terminy iwarunki platno5ci:

. 100% naleznego podatku VAT za poszczegolnre autobusy w terminie do 90 dni po

odbiclrze poszczegolnych autobus6w potwierdzonych dwustronnie podpisanymi
protokolami odbiorczymi

. warto5c netto - w 36 staNych, rownych i niezmiennych ratach miesigcznych
platnych poczqwszy od 31.05.2016 r. ostatnia do 30.04.2019 r.

3,1. Zamawiajqcy wyria2a zgodg na finansowanie z:akupu autobursow przez wskazanq

Wzez WykonawcE instytucjq fi n ans ujqcq,

3.2. Zamawiajqcy wyrala zgodq na dokonanie prz:elewu wierzytelno6ci wynikajqcych

z umowy faktoringu na wskazany prze:zWykonawcq podmiot tzeci,

3,3. Zamawilqcy wyrala zgodg na cesjg wiezytelnoSci na rzecz podmiotu

finansujqcego wskazaneEo Wzez Wykonawca, ZamarruiajEcy bgdzie dokonywal platnoSci

na rachunek wskazany przez Wykonawcg w terrninach okre6lonych w S 3 ust.3.

3.4. Zamawiajqcy v'ryrala zgodg na dokonanie zastawu rejestrowego, na caly okres

splaty autobusu, na rzecz podmiotu finansujEcego wskazanego pzez Wykonawcq.

Zastaw rejestrowy ustanowiony bgdzie na koszt Zamawiajqcego.

3.5, Zamawiajqcy wyrala zgodq na dokonanie cesji praw polisy AC na rzecz podmiotu

finansujqcego wskazanego ptzez WykonawcQi na okres calkowitej splaty autobusu.

Koszt polisy AC pokrywa Zamawiajqcy.

3,6, Niezwlocznie, nie po2niej jednak niz w terminfre 10 dni od dnia zawarcia umowy,

Zamawiajqcy zobowi qzuje si g dostarczyc Wykonawcy nastqpujqce doku menty:

a) ZaSwia KRS;

b) Numer N;

c) Numer owe,l NIP;

d) Za|wiadczenie z Urzgdu Skarboweg

(zachowuje wa2no6c 3 miesiqce od daty wy

e) Za|wiadczenie z ZUS o niezalega

miesiqce od daty uvystawienia);

0 Opinia z bankow, w ktorych firma ma konta bankowe (zachowuje waznoSc 3

miesiqce od daty wystawienia);
g) Kopie bilansow i rachunkow wynikow za ostatnie 2 pelne lala dzialalnoSci firmy

+ F01 za okres rozliczeniowy w biezqcym roku podatfi<owym;

h) Bankowq kartg podpisow.

Zamawiajqcy dostarczy rachunki wynikow w ji porownawczej (zawiera rodzajowe

rozbicie kosztow);je6li rachunek wynik6w s

dolqczyt, jeszcze F01 na koniec roku rozliczeni

jest w wersji kalkulacyjnej, nalezy



$4Gwarancjaiserwis

1. Na przedmiot umowy ( kazdy autobus ) udzielona zostanie Zamawiajqcemu
gwarancja calopojazdowa na ok,res

Szczegolowe warunkl gwarancji zostanE okreSlone w szcze olowych warunkach
gwarancji, kt6re Zamawialqcy otrzyma przy podpisaniu umowy.

2. Wykonawca udzieli Zamawiajqcemu autoryzacji na obslugq i naprawy

autobusow marki na potzeby wewnqtrzne Zamawiajqcego, na

warunkach okreSlonych we vtzo,ze umowy senrvisowej - S 4 ust, 1, stanowiqcej

zalqcznik nr 8 do SIWZ.

$ 5 Dokumentacja

Wykonawca wraz z kazdym pojazdem przekaZe nieodplatnie przedstawicielowi

Zamawiajqcego n/w dokumentacjE:

a) instrukcja obslugi

b) ksi4zka gwarancyjna

c) Swiadectwo homologacji

d) instrukcja naprawy podwozia i nadwozia autobusu (3 komplety na

kontrakt)
e) instnukcja naprawy zespolow i podzespolow zamontowanych

w autobusie (3 komplety na kontrakt)

0 aktualne katalogi czgsci zamiennych vuystqpujqcych w autobusie

w wersji ,,papierowej" - 3 komplety i na CD - 3 komplety, oraz zapewni ich

biezqce aktualizowanie.

$ 6 Szkolenie

1. Wykonawca w dniach odbioru pzedmiotu umowy przeszkoli nieodplatnie

przerJstawicieli Zamawiajqcego (kierowcow) w zakresie prawidlowego uzytkowania,

obsNugi i eksploatacji odbieranego pojazdu.

2. Wykonawca w okresie 3 miesiqcy od daty dostarczenia autobusow dokona

nieodplatnego przeszkolenia 5 pracownikow stacji obslugi warunkujqcego uzyskanie

autoryzacji wewnqtznej do obslugi technicznej dostarczonych autobusow,

$ 7 Inne postanowienia

1. W razie niewykonania lub nienaleZytego wykonania umowy:

1.1. Wykonawca zobowiEzuje sig zaplacic Zamawiajqcemu nastgpujqce kary



umowne:

o 10 0/o warto5ci (netto) niedostarczonych autobusow, gdy Zamawiai4cy' odstqpi ord umowy z powodu okolicznoSci, za ktore odpowiada

Wykonawca;

. 0,1 0/o wartoSci ( netto ) autobusow nie dostarczonych w terminie za

kazdy dzien zwloki;

1.2. Zamawiajqcy zobowiqzuje sie zapNacic Wykonawcy karq umownq

w wysoko6ci 10 0/o warto6ci (netto) nieodebranych autobusow, gdy

Wykonawca odstqpi od unrowy z powoQu okolicznoSci, za ktore odpowiada

Zamawiajqcy.
2.Stronom pzysluguje prawo dochodzenia roszczeri odszkodowawczych niezaleznie od

kar umownych, do wysokoSci rzeczywiiScie poniesionej szkody.

3, Zamawiajqcemu paysluguje prawo odstqpienia od umowy bez obowiqzku

zaplaty kary umownej, bqd? teZ odszkodowania w razie wystqpienia okoliczno5ci

powodujqcej, 2e wykonanie umowy nie leLy w interesie publicznym, czego nie

mo2na bylo pzewidziec przed zawarciem umowy,

4, OkolicznoSciq, dajqcq Zamawiaja;cemu prawo odstqpienia od umowy z winy

Wykronawcy bgdzie znaczna zwloka ( 30 dni od terminu ustalonego w niniejszej

umowie ) w dostarczeniu autobusow" W takim przypadku Zamawiajqcemu przyslugiwac

bgdzie kara umowna w wysoko5d 10% ceny netto autobusow niedostarczonych w

terminie,

5. OrJstqpienie od umowy w pzypadku okre6lonym w ust, 3 i ust. 4 umowy moze nastqpi

w terminie 1 miesiqca od powzigcia wiadomoSci o powyzszych okoliczno6ciach.

6. Zamawiajqcy przewiduje mozliwo6c zmiany Umowy w stosunku do tre6ci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastqpujqcych wypadkach i zakresie:

1)harmonogramu dostaw zprzyczyn niezaleznych od stron umowy;

2)ZanawialEcy i Wykonawca majq prawo do lruprowadzania uzasadnionych zmian

w dokumentacji technicznej, projektach oraz konstrukcji autobusow, je2eli bqdzie

to wynikalo z:

a. pojawienia sig na rynku juz po podpisaniu Umowy nowych rozwiqzan

technicznych lub technologicznych, pozwalajqcych na zmniejszenie czasu

realizacji zamowienia, jak rowniez kosztow eksploatacji autobusow lub

uzyskanie korzystniejszych parametrow technicznych,

b. zaniechania lub wycofania z produkcji okre6lonych materialow lub

elementow wskazanych w ofercie lub dokumentacji technicznej,

c, pojawienia sig na rynku lub materialow nowszej generacji,

pozwalajqcych na zmniejszenie czasu realizacji zamowienia lub jego

kosztow, jak rowniez kosztow eksploatacji autobusow lub uzyskanie

korzystniejszych parametrow technicznych,

d, zaistn ie nia zagrohen ia n iewykonair ia lu b wad I iwego wykonan ia przed miotu

umowy, gdyby zastosowano rozlviEzania techniczne lub technologiczne

wskazane w ofercie lub technicznej,



e. zmiany obowiqzujqcych przepisow prawnych lub norm.

f, zmiany pzepisow prawa powszechnip obowiqzujqcego, jezeli zmiana ta

wplywa na zakres luh warunki wlkonania przez Strony Swiadczen

wynikajqcych z Umowy. I,lmowa podlegac bqdzie zmianie w zakresie, w
jakim zmiany sq niezbrqdne do dostosowania Umowy do zmienionych

pzepisow;
g. zmiany stawki podatku VAT;

h, jezeli zmiana, dotyczqca w szczegolno6ci dokumentacji technicznej, jest

dla Zamawiajqcego korzystna i jest obiektywnie uzasadniona,

7 . Wnioski stron o dokonanie zmian beda uzgadniane na pi6mie i bqdq zawierac

dokladny opis proponowanej zmiany. Proponowane zmiany nie mogq. prowadzic do

pogorszenia stanu technicznego lub zmniejszenia warto6ci uzytkowej autobusow

prz-edstawionych w ofen:ie Wykonawcy. Po otzymaniu wniosku o dokonanie zmiany lub

po zlozeniu propozycji zmiany, stnona pisemnie poinformuje drugq strong o
moZliwoSciach i warunkach wprowadzenia zmian.

8. Wprowadzone zmiany nie mogq powodowac podwyzszenia ceny poszczeg6lnych

autobusow,g, Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagajq formy pisemnej w drodze

podpisanego przezobie strony aneksu pod rygorem niewa2noSci'

$ 8 Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczen

nienalezytego wykonania umowy Wykonawca

wykonania umowy w wysokoSci

(Slownie:

wynikajqcych z niewYkonania lub

wniosl zabezpieczenie nalezytego

zlotych

formie

,i.s.,,;;;;i;,s;;;kil;.,,),fi i,,EtTJl 
,,i, 

.^i?,*rartosci 
brutto orertv zto.oneiwzez

2. Vabezpleczenie nralezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie

30 dni od dnia wykonania zamowiernia i uznania przez Zamawialqcego za nalezycie

wykonane.

$ 9 Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowq zastosowanie rnajq odpowiednie

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz REGULAMINU
pRZEeROWADZANiIAnOSTEIoWAN o UDZIELENIE ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

SEKTOROWYCH ( PONIZEJ 414.000 EURo ) PRZEZ M,P.K. SP. Z O"0' WE

WI.OCI.AWKU.

2. Wszelkie sprawy siporne wynikajqce z realizaqi niniejszej umowy powinny byd

rozstzygane drogq polubown4 Przy braku porozumienia w terminie 14 dni od daty

),



zaistnienia sporu, spory rozstzygane bgdq Wzezsqd powszechny wNaSciwy dla siedziby

Zamawiajqcego.

s10

Umowg spoaqdzono w dwoch jednobzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla

ka2dej ze stron,

Zalqcznik nr 1 - Oferta na zamowienie publiczne NE/EZP -llll2l2015
ZaNqcznik nr 2 - Specyfikacja techniczna autobusu.

UVYKONAWCA zAMAWTAJACY

hw


