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Talacznik nr 6 do SIWZ
NE iEZP -1tu212015
M,P.K. SPotka z o' o'
we WocNawku

( Pieczq6 firmowa WYkonawcY)

PROJEKT

UMOW

ekologiczly.+' jednoczlonowych'
na zakup i dostawg 2 fabrycznie nowych
autobus6w miejskich klasy MlDl
nitfopbdNogowych
zawarta

w dniu

20tr5 r'

we Wloclawku
pomiEdzY stronami:

;zakladowY 10.576'500,00 zl

reprezentowanym Ptzezi

-

1, Andrzeja STASIAKA

zwanym w

Prezesa Zarzqdu SPolki

dalszej treSci umowy Zamawiajqcym;

a

z siedzibq
zarejestrowanym

piuilGq.y*

w ..."'..."'

ute...."

"'

iREGON

reprezentowanym Ptzezi
t.
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2

zwanym

w dalszej tresci umowy Wykonawc4

ktorego oferta zostala wybrana pzez
Zarnawiajqcego po przeprowadzeniu procedury
udzieleniie zam6wienia publicznego
trybie ,,przetargu sektorowego",
spos6b zgodny REGULAMINEM
PRZEPROWADZANIA POSTEPOWAN
UDZIELENIE ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
SEKToRO\ /YCH ( PoNIZEJ 414.000 EURO ) ?RZEZ M.p.K. Sp, Z O,O, WE WI-OCr-AWKU.

w

w

o

4

O

s

1

PMEDMTOT TRANSAKCJI
u kompletowan ie - wyposaien ie

1.
2.

Przedmiotem umowy jest dostawa nowych jednoczlonowych, niskopodlogowych autobus6w
komunikacji miejskiej klasy MlDl (w ilo6ci 2szt.) dla Zamawiajqcego.
Wykonawca sprzedaje,
Zamawiajqcy kupuje autobus miejski klasy MlDl, marki
,,,,,,,.,,,.....,,..., typ ,.,,,.,w ilo6ci 2 (dwie) szt,, o kompletacji zgodnej
warunkami
wymogami Zamawiajqcego (przyjqtymi Vzez Wykonawca) wyspecyfikowanej w ofercie
Wykonawcy stanowiqcq zalqc:znik nr 1 do SIWZ , bqd4cy zalqcznikiem nr 1 do niniejszej

a

z

i

umowy.

s2
Wykonawca zobowiqzuje si,q dostarczy6 Zamawiajqcernu autobusy wymienione w S 1
umowy w terminie 18 tygodni od dnia podpisania umowy.
2. Przez dostawq autobusow rozumie siQ wydanie ich Zamawiajqcemu w sposob
okreSlony w SIWZ wruz z dokumentacjq wymienionqw $ 5.
miejscowo6ci:
siedzibie Wykonawcy na terenie RP
3. Wydanie towaru nastqpi
1.

w

w

4.

0 pzygotowaniu autobus6w do wydania Wykonawca ma obowiqzek powiadomi6

na

piSmie ( faxem na nr 54 236 95 94 oraz e-mailem na adres sekretariat@mpk.com,pl )
Zamawiajqcego wskazujqc dzieri odbioru autobusow, nie wczeSniejszy ni| 3 dnia
roboczego od powiadomienia,

Wydanie towaru poprzedzone bgdzie badaniem technicznym przeprowadzonym
sporzqdzeniem
Wykonawcy
obecno6ci przedstawicieli Zamawiajqcego
podpisanega
protokolu odbioru
Vzez obie strony.

u

i

w

$ 3 Cenalwarto66/ i warunki

platno6ci.

1. Cena sprzeda2y 1 szt. autobusu miejskiego klasy MlDl marki typ ,.........
+ 23 o/o podatku VAT
okreSlonego w $ 1 ust, 2, wynosi netto
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(
2.

,

slownie:

zl

brutto )
Calkowita wartoSc spzedazy 2 autobusow miejskich klasy MlDl marki,
( sN'wnie:
poda'1ku

Yt
3,

Y::::

:lll

i;il,h

VAr

Terminy i warunki platno6ci:

100% naleznego podatku VAl' za poszczegolne autobusy w terminie do 90 dni po
odbiorze poszczeg6lnych autobusow potwierdzonych dwustronnie podpisanymi protokolami
odbiorczymi

.

waftoSc netto w 36 stalych, r6wnych i niezmiennych ratach miesiqcznych pNatnych
poczEwszy od 31.05.2015 r. ostatnia do 30.04.2019 r.

-

3.1,

Zamawiajqcy wyraZa zgodq na finansowanie zakupu autobus6w przez wskazanq Wzez
Wykonawcq nstytucjq fin ansujqcq.
i

3.2.

Zamawiajqcy wyraha zgodq

na dokonanie przelewu

wierzytelnoSci wynikajqcych

z umowy faktoringu na wskazany przezWykonawcq podmiot tl.zeci,

3,3.

Zamawiajqcy wyra1a zgodq na cesjq wierzytelno6ci nra rzecz podmiotu finansujqcego
wskazanego przez Wykonawcq. Zamawiajqcy bgdzie dokonywal platnoSci na rachunek
wskazany WzezWykonawcg w terminach okreSlonych w $ 3 ust'3.

3,4.

Zamawiajqcy vtyraZa zgodg na dokonanie zastawu rejestrowego, na caly okres splaty
autobusu, na rzecz podmiotu finansujqcego wskazanego pzez Wykonawcq, Zastaw rejestrowy
ustanowiony bqdzie na koszt Zamawiajqcego.
Zamawiajqcy wyra2a zgodq na dokonanie cesji praw polisy AC na rzecz podmiotu
finansujqcego wskazanego przez Wykonawcg, na okres calkowitej splaty autobustl, Koszt polisy
AC pokrywa Zamawiajqcy,

3,S.

3,6.

Niezwlocznie, nie po2niej jednak niz
Zam awi

aj

qcy zobowi qzuj e

si

w terminie 10 dni od dnia zawarcia

g dostarczy6 Wykon awcy n astgpuj qce d oku menty

umowy,

:

a) Za6wiadczenie o wpisie do KRS;
b) Numer statystyczny REGON;
c) Numer ldentyfikacji Podatkowej NIP;
di Za6wiadczenie z Urzqdu Skarboweg I o uregulowaniu zobowiqzah podatkowych
(zachowuje wazno56 3 miesiqce od daty wystawienia);
e) Za6wiadczenie z ZUS o niezaleganiu ze skladkami (zachowuje wazno6c 3 miesiqce od
daty wystawienia);
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fu*

NEIEZP . XIII2IZOI5

0 Opinia z bank6w, w ktorych firma ma konta bankowe (zachowuje wa2no6c 3 miesiqce od
daty wystawienia);
g) Kopie bilans6w i rachunil<ow wynik6w za ostatnie 2 peNne lata dzialalnoSci firmy
+ F01 za okres rozliczeniowy w biezqcym roku podatkowym;
h) Bankowq kartg podpisow.
Zamawiajqcy dostarczy rachunki wynikow w wersji porownawczej (zawiera rodzajowe rozbicie
kosztow); lesli rachunek wynikow sporzqdzany jest w wersji kalkulacyjnej, nalezy dotqczyc
jeszcze F01 na koniec roku rozliczeniowego.

$4Gwarancjaiserwis

L

Na przedmiot umowy

(

kazdy autobus

gwarancja calopojazdowa na okres

)

udzielona zostanie Zamawiajqcemu

Szczeg6lowe warunki gwarancji zostanq o <reSlone w szczegolowych warunkach
gwarancji, ktore Zamawiajqcy otrzyma przy podpisaniu umowy.
Wykbnawca udzieli Zamawiajqcemu autoryzaqi na obslugg naprawy autobus6w
marki ,,..,,...,,.,.,,,,.,.. na potaeby wewngtzne Zamawiajqcego, na warunkach okreSlonych
we wzorze umowy senrvisowej - $ 4 ust. 1, stanowiqcdlzalqcznik nr 8 do slwZ,

i

i.

$5

Dokumentacja

z

kazdym pojazdem przekale nieodplatnie pzedstawicielowi
Wykonawca wtaz
Zamawiajqcego n/w dokumentacjq:

.
.
.
.
.
.

ksiqzkg gwarancYinq Pojazdu;
Instrukcjg obslugi pojazdu;
Swiadectwo homologacji pojazdu;
3 komplety w wersji ,,papierowej" i 1 komplet w wersji elektronicznej:
lnstrukcje naprawy podwozia i nadwozia autobusu ( 3 komplety na kontrakt)
InstrukcjQ naprawy zespolow podzespolow zamontowanych w autobusie

o

( komplety na kontrakt)
Katalogi czqsci zamiennych wystqpujqcych w autobusie w wersji papierowej
komplety i n-a CO - 3 komplety orazzapewni ich biezqce aktualizowanie.

i

$6

-

3

Szkolenie

1, Wykonawca w dniach odbionu przedmiotu umowy przeszkoli nieodplatnie pzedstawicieli
eksploatacji
Zamawiajqcego (kierowcow) w zakresie prawidlowego uzytkowania, obslugi

i

odbieranego pojazdu.
2. WykonJwca w okresie 3 miesiqcy od daty dostarczenia autobusow dokona nieodplatnego
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uzyskanie

warunkujqcego
przeszkolenia 5 pracownik6w stacii obslugi
autobusow.
Oo oOsiugi technicz.nej dostarczonych

,

il,*G"r.j

$ 7 Inne

Postanowienia

wykonania
1' W razie niewykonania lub niena|ezytego

1.1.

wykonawcazobowiqzuje

.

umowy:

kary umowne:
zaplacic Zamawiajqcemu nastqpujqce
gdy Zamawiajqcy odstqpi od

% wartosci (netto) niedostarczonych autobusow,
od powi ad a Wykon awca
, *o*y') p.*rO li okol icznoS ci, zaktore
nie dostarczonych w terminie za
o/o

10

;

o 0,1

1.2.

siq

autorYzacji

wartosci ( netto
dzienI zwloki;

AYY'''\''

)-autb,,o*

e siq
.i

2,Stronom

zap\acit' wykonawcy kal,q

kazdy

umownE

gdy Wykonawca
tn.ttbl nieodebranych autobug6w'

Zamawiajqcy '
oko'fittn6Sci, za ktore odpowiada
niezaleznie od kar
ocnoOzenia roszczen oJszfoOowawczych
szkodY'
wsoe-oPoniesionej
-oOstqpiehia
od' umowy bez obowiqzku zaplaty kary
w razie wystqpienia o(oliczno6ci powodujqcej', , .ze

interesiepublicznym,-.''goniemoZnaby|oprzewidziec
wiajqcemu prawo odstqpienia od

umowy

z wlny Wykonawcy

30dniodterminuustalonegowniniejszejumowie)
bqdzie kara
)emu Przyslugiwac
ch w terminie'
i ust' 4 umowy moze nastqpic

cen5
wI
iowzi''
6. Zamawiajqcy przewiduje mo

umowna w wysoko6ci 10%
5. Odstqpienie od umowy
w terminb t miesiq; oo

''J'::T::5'l*nr,

na podstawie

izakresie:
mowy;
zania uzasadnionYch zmian
autobusow, iezeli bqdzie to

i
wYnikalo z:
a. poiawienia siq na rynku iuz p.o,podpisaniu
na.z
lub technologicznych' pozwalajqcych
koszt6w eksploatacji auto

iak rowniei

lub elementow
produkcji okre$;lonych materialow
z
:#;HHtirTtffiJttlia
b
54

(rr

NEiEZP - [rl2l20r5
Wskazanychwofercie|ubdokumentacjitechnicznej,

nia rynt , elemeni6w lub materialow nowszej generacji,
, ,'rnirjrtrnie ciasu realizacji zamowienia lub jego koszt6y' la!
w .1ri,fortr.li autobus6w Iub uzyskanie kozystniejszych

c.

:hnicznYch,

d,

wykonania przedmiotu umowy'
zaistnienia zagrozenianiewykonania lub wadliwergo
techniczne lub technologiczne wskazane

gdyby zastosowano iozwiqzania

e,

f,

w otercie lub dokunnentacji technicznej'
zmianY
zmianY
zakres lub waru

obowiqzu

orm'

PrzePisbw

)t|yil3;;

podlega

Umowa
dostosowania U
g. zmianY stawki Podatku VAT;
h, jezeli zmiana, dotyczEca
Zamawiajqcego korzYstna i je
Wnioski stron o dokonanie
propono*tne zmiany nie
opis proponowanej zmiany,
trrf'ni.rn.go lub zmniejizenia wartoSci uzytkowej autobu
zmian
WVf,onu*.V. Po otrzymaniu wniosku o dokonanie
mozliwosciach
stiona pisemnie poinfbrmuje drugqstronQ o
Wprowadzone zmiany nie mogE powodowa6

w
zmian

7.

mogq

zbqdne do

technicznej' jest dla
qdqzawieraC dokladny
do pogorszenia stanu

8,
autobusow,
g. wszerkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagaiqfornny pisemnej w drodze podpisanego
pod rygorem niewazno6ci'
Wzezobie strony aneksu
$

8 Zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy

wynikajqcych z niewykonania lub nienalezytego
1, Dla zabezpieczenia ewentuarnych roszczefi
narezytego wykonania um.wy
wykonania umowy wykonawca *niorl zabezpiecienie
zlotYch (Slownie:
E'vrrY"

\-'-

w wysoko6ci

\

,ir..*i'5

..,

f^rmia

.; iq;;;;i *rii.sri niriio ot.iiv)i.[.Ji'il;:, ;i;s; ;

NE/EZP -ltll2l2015.
Zgodnie

a)

z

C0

il;;ir;s; ;'ki;;;.v*

art'

151 ustawY
zabezPieczenia w terminie 30 dni
wtaz z dokumentacj4 oprogramo
eksploatacj i or az podpisania przez Za
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dla kazdego dostarczonego autobusu.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rqkojmi za wady
wyniesie 30 % wysoko6ci zabezpieczenia jest zwracana nie po2niej niz w 15
dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady dla ostatniego z dostarczonych przez

b)

i

Wykonawcq autobus6w,

$ 9 Postanowienia kohcowe

1.

W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowE zastosowanie majq odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz REGULAMINU PRZEPROWADZANIA POSTEPOWAN
o UDZ|ELENIE ZAMOWTEN PUBLTCZNYCH SEKTOROWYCH ( PONIZEJ 414,000 EURO )
PRZEZ M.P.K. SP. Z O.O. WE WI.OCI.AWKU.
2. Wszelkie sprawy sporne wynikajqce z realizaqi niniejszej umowy powinny by6 rozstzygane
drogq polubownq. Przy braku porozumienia w terminie 14 dnfr od daty zaistnlenia sporu, spory
rozstrzygane bgdq Wzezsqd powszechny wlaSciwy dla siedziby Zamawiflqcego.

s10
Umowq sporzqdzono

w

dwoch jednobrzmiqcych egzemplazach, po jednym dla kazdej ze

stron,

Zalqcznik nr 1
Zalqcznik nr 2

- Oferta na zam6wienie publiczne NE/EZP -'JlU22015
- Specyfikacja techniczna autobusu,
zAMAWTAJACY

WYKONAWCA

56
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Zalqcznik nr 7 do SIWZ
NIE /EZP -il1212015
M.P.K. Spotka z o, o. we Woclawku

Wykaz podwykonawc6w
Paystqpujqc do postqpowania o udzielenie zamowienia publicznego na zakup i dostawq 2
fabrycznie nowyif' ekoiogicinych, jednoczlonowych, niskopodlogowych autobusow miejskich klasy MlDl,
prowadzonego w trybie przetargu sektorowego, w imieniu Wykonawcy paedstawiamy wykaz
podwykonawc6w, ktozy bqdq uczestniczy6 w wykonaniu zamowienia:

L.p.

Podwykonawca
(nazwa firmy, tel. kontaktowe, faks, e'mail)

Zakres powieaonych do
wykonania czynno6ci

1

2
3.
4.

Zalqczniki:

zobowiqzanie podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbqdnych
zasobow na okres koaystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

1. pisemne

dnia
podpis/y oso by/oso b uprawni onych
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Zalqcznik Nr 8 do SIWZ
NE/EZP- llll2l2015
M.P.K. Spolka

z

o,

o. we Woclawku

PROJ EKT UMOWY SERWI SOWEJ

zawarlaw wyniku kupna 2, autobusow marki
pomiqdzy

reprezentowanym Wzez
1.

2.

zwanym dalej

a

,.

Miejskim Pzedsiqbiorstwem Komunikacyjnym Spolka

z

o. o. z siedzibq

we Woclawku pzy ul. Rysiej 3, wpisanym do rejestru przedsiqbiorcow prowadzonego pzez Sqd
Rejonowy w Toruniu, Vll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS
0000034210, posiadajqcym NlP888-020-33-71, Regon 910226702 i kapitalzakladowywwy.soko6ci
10,576,500,00 zl

reprezentowanym pzez

:

-

Prezesa Zazqdu SPolki

zwanym dalej MPK Woclawek lub A.S.O, (Autoryzowana Stacja

58
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s

1.

Gel umowy

MPK Wloclawek

onz

Wykonawca, zawierajq niniejszq Umowq senruisowq majqc na celu
posprzedaznej
autobus6w eksploatowanych pzez MPK Woclawek,
zapewnienie wta6ciwej obstugi
r, Umowy o dostawy
dostarczonych pzez Wykonawcq, na mocy podpisanej w
autobus6w pomigdzy MPK Wloclawek, a Wykonawc4

1,

dniu

2.

We wzajemnej wsp6lpracy, obaj partnezy dokladad bqd4 starah dla

wymogow zwiqzanych

z

reahzacjq

niniejszej

Umowy Senruisowej,

a

w

zaspokojenia
szczegolnoSci

bezawaryjnego funkcjonowania autobusow oraz minimalizacji koszt6w zwiqzanych z ich eksploatacjq.

3.

Dla realizacji tego celu strony uzgodnily tryb zaopatzenia w czg6ci zamienne, szkolenie
pzyrzqdy
personelu, wyposazenie warsztatu we Woclawku w odpowiednie nazqdzia specjalne
diagnostyczne niezbqdne do wykonywania obslug technicznych i napraw zgodnie z udzielonq

i

autoryzacjq orazzasady przekazywania wiedzy technicznej dotyczqcej pzedmiotu umowy,

4,

ObowiEzki i uprawnienia stron okre6lono w dalszej czqSci umowy,

s2
[Jprawnilenia i obowi4zki stron

1,

Wykonawca udziela autoryzacji wewnqtznej MPK Woclawek na wykonywanie obslug
technicznych oraz napraw gwarancyjnych pogwarancyjnych autobusow produkowanych Wzez
Wykonawcq, eksploatowanych pzez MPK Woclawek w warsztatach we Wloclawku, na warunkach i w
zakresie okre6lonym w dalszej czqsci umowy. Na mocy uzyskanej autoryzacji tt4PK Woclawek ma
prawo do uZywania nazwy ,,Autoryzowana Stacji Obslugi Wykonawcy", zwanq w dalszej czqSci umowy -

i

A,S.0.

2.

A,S.O. zobowiqzuje siq do wykonywania w warsztacie zlokalizowanym we Woclawku Vzez
zakresie
pzeszkolony personel, obslug technicznych, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych
udzielonej autoryzacji, autobus6w produkowanych paez Wykonawcq, eksploatowanych pzez MPK

w

Wloclawek,

3,

Dla

1)

wyposazyc A.S.O. w pzyzqdy diagnostyczne i nazqdzia specjalistyczne

zapewnienia wlaSciwego poziomu obslug technicznych oraz napraw i zapewnienia
najwy2szej gotowo6ci technicznej Wykonawca zobowiEzuje siq:

59
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2)
3)
4)

pzeszkoli6odpowiedniqilo6cpracownikowA.S.O,;
dostarczycwymaganEdokumentacjqtechniczn4
zagwarantowa6 dostqpno6c

czqsci zamiennych, na zasadach okre6lonych w dalszej

czqSci

Umowy.

4.

Pzez caly okres obowi4zywania umowy A.S.0, ma prawo do umieszczania na
wszystkich dokumentach sluzbowych, materiatach reklamowych i w innych publikacjach znakow
towarowych pzyslug ujqcych Wykonawcy.

Wraz z vrrygaSniqciem umowy u/ygasa prawo do u2ywania nazwy ,,Autoryzowana Stacji Obslugi
Wykonawcy", a wszystkie przekazane wcze6niej nieodplatnie matenialy reklamowe, podlegajqzwrotowi
do Wykonawcy.

5,

A,S,O. zobowiqzuje siq do umieszczenia na swoj koszt dostarczonego pzez WykonawcQ szyldu
Service" w ciqgu miesiqca od daty ich dostarczenia w uzgodnionym
lub flagi
pomiqdzy stronami miejscu,

z logo

s3
Szkolenie i doradztwo techniczne

1.
1)

Wykonawca paeszkoli na swoj koszt:

w uzgodnionym pomiqdzy stronami terminie - kierowcow A.S.O. w zakresie

umozliwiajqcym

i

prawidlowq obslugg oraz bezpiecznE ekonomicznE eksploatacjq dostarczonych autobus6w oraz
dostarczy szkolonym kierowcom niezbqdnie do tego celu materialy;

2)

w uzgodnionym pomiqdzy stronami terminie - 5 pracownikow zaplecza technicznego A,S.0.
(mechanikow i elektrykow) w tym pracownikow w zakresie diagnostyki , naprawy i obslugi ukladu
napqdowego , Konkretny harmonogram, zakres szkolenia oraz termin zostanq uzgodnione porniqdzy
stronami;

Wykonawca bqdzie organizowal, rownieZ na wniosek A,S,0. szkolenia uzupehiajqce
i podnoszqce kwalifikacje. Harmonogram, ilo56 szkolonych osob, zakres szkolenia onz miejsce
bqdq kazdorazowo uzgadniane miqdzy stronami, Koszty szkoleri uzupelniajEcych i podnoszqcych

3)

kwalifikacje, w tym rowniez koszty dojazdu, zakwaterowania i vuyzywienia osob prowadzqcych szkolenie
pokrywa A.S,O,
2. Wykonawca zobowiqzuje siq do:

1) pzekazania wraz z ostatnim autobusem kompletu dokumentacji technicznej, w tym na CD, zwiEzanej
z vuykonywaniem obslug technicznych i napraw, wedlug wykazu okre6lonego w umowie drostawY
autobus6w oraz jej biez4cego uaktualniania odpowiednio do wprowadzanych zmian oraz uzyskiwanych
pzez A,S.0. autoryzacji;

n

-\
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2) niezwlocznego pzekazywania informacji o wszystkich wprowadzonych zmianach technicznych
w dostarczonych autobusach, ktore mogE mied wplyw na ich eksploatacjq,

A.S.0, ma prawo

dochodzenia odszkodowania rekompensujqcego koszty usuniqcia uszkodzen
lub awarii spowodowanych nie paekazaniem powyzszych informacji, lub paekazaniem ich

z opo2nieniem;

i

porad technicznych zwiqzanych z eksploatacjq autobusow
po
zapytaniu nie pozniej jednak niz w ciqgu 5 dni roboczych od
i v'rykonywaniem napraw, bezpo6rednio

3) udzielenia pisemnych wyjaSnieh
zgloszenia.

pzekazania, w ramach umowy dostawy, oprogramowania sluzqcego do rozliczen napraw
gwarancyjnych. A.S.O, zobowiEzuje siq do zainstalowania i kozystania w okresie obowiqzywania
umowy senruisowej na warunkach okre6lonych w licencji. Tre6c licencji jest czqSciq programu

4)

instalacyjnego sluzqcego do rozliczeh napraw gwarancyjnych.

3. Adresy, telefony oraz wykaz osob wyznaczonych ze strony Wykonawcy do biez4cych kontaktow
z A.S,O, w zakresie wykonywania napraw, rozliczania napraw i doradztwa technicznego okre6la
zalaczniknr 1.

s4
Autoryzacja

1.

Wykonawca udziela A,S.O. autoryzacji na

dokonywanie obslug technicznych, napraw
gwarancyjnych i pogwarancyjnych autobusow wyprodukowanych przez WykonawcQ, w oparciu o
z zastze2eniem $ 4 ust' 2.
dokumentacjq i zalecenia Wykonawcy w warsztatach A.S.O.
Szczegolowy zakres udzielonej autoryzacji w zakresie napraw mechanicznych, elektrycznych rokreSla

,

zal4cznik nr 3.

Strony uzgadniaj4 2e A.S,0. dokonywac bqdzie obslug technicznych oraz napraw
gwarancyjnych i nie objqtych gwarancjq podzespolow i agregatow wymienionych w zalqczniku nr 4

2.

wylqcznie w imieniu Wykonawcy, jako jego podwykonawca. Wykonawca o6wiadcza jednocze6nie,2e
pzyjmuje na siebie odpowiedzialnoSc wzglqdem producentow podzespol6w za naprawy podzespolow
i agregat6w, wymienionych w zalEczniku nr 4. Zaslze2enie to nie wyklucza mo2liwo6ci dochodzenia
roszczeh z tytulu tych napraw pzez WykonawcQ w stosunku do A.S.O'

A.S,O, jest uprawniona do wykonywania ozynno6ci obslugowo-naprawczych w zakresie
wykraczaj4cym poza okre6lone w zalqczniku nr 3 i 4, jedynie w przypadku posiadania przez

3.

A.S,O,, potwierdzonego osobnym dokumentem, stosownej autoryzacji udzielonej przez producenta
danego zespolu/podzespolu.

4.

Udzielona A.S.O, autoryzacja nie v'ryklucza mozliwoSci zlecenia wykonywania obslug
technicznych, napraw gwarancyjnyah lub nie objqtych gwarancjE w innych Autoryzowanych Stacjach

6l
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Obslugi lub

warsztatach autoryzowanych producentow zespolow i podzespolow

z

zastaezeniem$6ust,8,

5,

A.S.0, zobowiqzuje siq do zapewnienia odpowiedniego stanowiska obslugowo-naprawczego,
zatrudniania pay obslugach technicznych
naprawach jedynie pzeszkolonego personelu
technicznego, wykonywania obslug technicznych i napraw zgodnie z zaleceniami okre6lonymi w
paekazywanej dokumentacji technicznq oraz posiadania specjalistycznych nazgdzi senruisowych w
asoftymencie wynikajqcym z zakresu udzielonej autoryzacji, dla prawidlowego wykonywania obslug

i

techn icznych oraz napraw biezqcych.

6.

A.S,O, zobowiEzuje siq do posiadania nazgdzi senruisowych i uaqdzeh

diagnostycznych w asortymencie zgodnym z zakresem uzyskanej autoryzacji, oraz ponoszenia kosztow
zwiqzanych z ich u2ytkowaniem,

7.

A,S,O. zobowi4zuje sig do posiadania
pzekazywanie danych d rogq ele ktron iczn4,

B,

i

kozystania

z lqcza internetowego

umo2liwiajEcego

AS.0, bqdzie

pzekazywal raz w miesi4cu informacje dotyczqce wska2nik6w gotowo6d
technicznej eksploatowanych autobusow objqtych niniejszq umowE, Strony zobowiqzujq siq do
traktowania tych informacjijako poufne i do nie ujawniania ich stronom taecim.

L

W okresie tnruania umowy, upowaznieni pracownicy Wykonawcy majq prawo w uzgodnieniu z
AS.0, do wizytowania A.S,O,, wglqdu do dokumentow warsztatowych, kontroli sposobu i jakoSci
wykonywanych przez A.S.O, obslug technicznych oraz napraw, kontroli stanu posiadania naaqdzi
specjalnych w asortymencie umozliwiajqcym wykonywanie prac obslugowo-naprawczych zgodnie z
udzielonq autoryzacjq sprawdzania wiedzy fachowej personelu technicznego oraz weryfikacji
wska2nikow gotowoSci technicznej.

10.

Wykonawca dopuszcza mozliwo66, w drodze oddzielnych uzgodnieh rozszezenia zakresu
udzielonej autoryzacji stosownie do potrzeb A.S,O.,- z uwzglgdnieniem wymagah i uwarunkowafr
dotyczEcych struktury sieci senruisowej, organizacji napraw oraz posiadanego wyposa2enia,
pzeszkolenia ftp:, okre6lonych pzez Wykonawcg oraz producentow zespolow,

11.

Wykonawca zastaega sobie prawo do cofniqcia wcze6niej udzielonej autoryzacji lub
ograniczenia jej zakresu w pzypadku stwierdzenia ralqcego naruszenia postanowieh niniejszej
umowy dotycz4cych sposobu i jako6ci wykonywanych obslug technicznych i napraw oraz stanu
posiada nia na wyposazen iu AS. O, specjal istycznych

nazqdzi senrulsowych.

Cofnigcie autoryzacji mo2e nastqpic jedynie po upzednim pisemnym wyznaczeniu terminu usuniqcia
nieprawidlowo5ci i ich nie usuniqcia w wyznaczonym terminie,
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12.

w pzypadku konieczno$ci wykonania obslugi technicznej lub nraprawy
poza
wykraczajqcej
zakres udzielonej autoryzacji onz w innych wyj4tkowych pzypadkach
Spos6b postqpowania

wymagajqcych zastosowania specjalnych technologii lub oprzyaqdowania okre6la g 8.

ss
GzgScizamienne

1. Zorganizowany Wzez Wykonawcq system dostarczania czqsci zamiennych

do

napraw gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz nie objqtych gwaranrcjqzapewnia:

1)

Dostarczanie czqSci zamiennych i material6w eksploatacyjnych w terminie

zapewniajqcym wysokq gotowo6d technicznq autobusow przez okres co
zakohczenia produkcji danego modelu bqdqcego pzedmiotem dostawy;

2)

najmniej 15 lat od daty

dostarczenie w terminie nie dluzszym ni2 5 dni roboczych - liczqc od daty zlo2enia
zamowienia czg6ci zamiennych materialow eksploatacyjnych objqtych systemem okresowego
planowania dostaw;

i

3)

dostarczenie w terminie nie dlu2szym niz 5 dni roboczych - liczqc od daty zlolenia
zamowienia czgsci zamiennych zamawianych w drodze zamowieh awaryjnych. W tym trybie mogq byc
zamawiane czq6ci, wystqpujqce w katalogu lub standardowym obrocie, w ilo6ciach jednostkowych, tj. do
naprawy danego autobusu, W momencie ich zamawiania A.S.O. ma obowiqzek poda6, czy uszkodzenie
czq6ci powoduje wylqczenie autobusu z eksploatacji ze wzglqdow technicznych lub bezpieczenstwa
ruchu, (W paypadku dostaw takich zespolow i podzespolow jak: silnik, skzynia biegow, tylny most,
paednia 05, elementy kratownicy -terminy dostaw bgd4 uzgadniane indywidualnie);

4)

W szczegolnych paypadkach, o ile wniosek dotyczy czq6ci nie wystqpujqcych katalogu
lub standardov'/ym obrocie, AS0 moze na pisemny wniosek Wykonawcy ustalic inny termin dostawy;

2.

Czas realizacji zamowienia liczy siq od daty zamowienia pod warunkiem, ze zamowienie wplynie
do godz. 14:00, wplyniqcie zamowienia po tej godzinie powoduje liozenie czasu od dnia nastqpnego,

3, Dostawy czq6ci bedq realizowanie bezpo6rednio z ltfiagazynu Centralnego Wykonawcy
w ....., ... ... posiadajqcych podstawowy asortyment czq6ci i materialow eksploatacyjnych lub
poprzez ws kazaneg o Dystrybutora.

4.

Wykonawca pzekahe A.S.0. katalogi czq6ci zamiennych wraz z formulaaami zam6wieh

na

plytach CD.

5.

A,S.0. zobowiqzuje siq do pzekazywania do Wykonawcy zamowieh na czqSci zamienne w

sposob wskazany przez WykonawcQ.
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A.S.O, zobowiqzuje siq do dostarczenia zamowienia faksem wg wzoru okre6lonego w zalqczniku nr 6 lub
pocztq elektroniczn4

6.

CzqSci zamienne

z odpowi

7.

do napraw gwarancyjnych przekazywane sq do A.S,0, nieodplatnie wraz

ed nim i dokume ntam i

obrotu materialowe

g

o,

Koszty dostaw czq6ci zamiennych do napraw powypadkowych lub nie podlegajqcych gwarancji

w terminach okreslonych w $ 5 ust,: 1 pokrywa Wykonawca z wyjEtkiem kosztow dostaw czqsci
ponadgabarytowych do napraw nie objqtych gwarancjE (tj. szyb oraz innych czq6ci wykraczajqcych poza
rozmiar EUROPALET) ktore to pokrywa A.S.0. Termin platno6ci -14 dni od dnia wystawienia faktury.

8.

A,S,O., pzy wykonywaniu prac warsztatowych stosowa6 bqdzie jedynie oryginalne czq6ci
dostarczane paez Wykonawcq, Powy2sza zasada nie dotyczy:

1)
2)

czq6ci drobnych (czq6ci znormalizowane i czg6ci DIN);

plynow eksploatacyjnych oraz smarow pod warunkiem, ze spelniajE one normy zalecane
pzez WykonawcQ oraz producentow podzespolow;

3)

czqSci uzywanych do napraw pojazdow nie objqtych gwarancjqWykonawcy,

L

W pzypadku napraw pojazdow objqtych gwarancjqWykonawcy i braku mo2liwo6ci dostarczenia
czqSci paez WykonawcQ w uzgodnionym terminie, A,S,O, jest uprawniony za zgodq Wykonawcy do
zastosowania czqSci pochodz4cych od innych dostawcow lub z wlasnych zapasow magazynowych
A,S.0., pod warunkiem, 2e ich jako56 i wykonanie odpowiadajq w pelni normom okre6lonym przez
Wykonawcq, Wykonawca zaslzega sobie prawo do wglqdu
oceny oryginalno6ci czq6ci

i

i material6w eksploatacyj nych,

10,
z

A.S,O. paejmuje wyl4cznq odpowiedzialno6d za wszystkie wynikajqce
zastosowania czq6ci obcych nastqpstwa z tytulu tej odpowiedzialno6ci i zobowiqTuje siq

jednoczeSnie zwolni6 od odpowiedzialno6ci Wykonawcy i wlEczonych pzez Wykonawca poddostawcow
od ewentualnych roszczefi osob tzecich.

11. W pzypadku zakupu czq6ci imaterial6w eksploatacyjnych w sieci dystrybucyjnej Wykonawcy,
A.S,O, otzymuje rabat w wysoko6ci 20 o/o , liczony od ceny netto wg aktualnego cennika. Pzy
zamawianiu za pomocE sklepu internetowego - dodatkowo naliczany jest rabat w wysoko6ci: 2o/0.

s6
Wykonywanie obslug technicznych i napraw

1.

A,S.0. zobowiqzuje siq do wykonywania obslug technicznych autobusow, zgodnie z instrukcjq
obslugi pzekazanqpzez WykonawcQ oraz innymi wytycznymi pzekazanymi na pi6mie, dokonywania
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stosownych adnotacji w ksiqzeczkach pzeglqdow
Wykonawcy terminie 7 dni od zakonczenia obslugi,

i pzekazywania kuponow pzegl4dowych

do

2,

A.S.O, zobowiqzuje siq paez caly okres autoryzaqi do wykonywania niezbqdnych napraw
biez4cych autobusow poprzez wymianq uszkodzonych czqSci i zespolow lub ich naprawy zgodnie z
instrukcj4 naprawy oraz innq dostarczon4 pzez WykonawcQ dokumentacj4 jak tez innych prac
senllisowych zleconych pzez Wykonawcq w zakresie posiadanej autoryzacji i wedlug ustalonych
pomiqdzy stronami zasad odplatno6ci,

3.

A,S,O. jest zobowiqzana przez caly okres obowiqzywania umowy, w ramach zwyczajowego
prowadzenia dokumentacji warsztatowej, do biezqcego ewidencjonowania wszystkich napraw,
konsenruacji prewencyjnych wtym naprawzleconych przezA,S,O. wykonywanych przezzewnqtrzne
warsztaty senruisowe i udostqpnia6 go do wglqdu Wykonawcy,

4.

A.S.O, podejmuje w okresie gwarancji decyzjg o naprawie lub wymianie czqSci, W przypadku
naprawy, ktorej przewidywany czas jej tnruania przekracza 8 godzin lub wymaga wymiany kompletnych
zespol6w, A,S.0 niezwlocznie informuje pisemnie (faksem/e-mailem) o wystqpieniu usterki Wykonawcy.
W takim paypadku Wykonawca jest zobowiEzany do podjqcia decyzji co do sposobu naprawy,
informujqc o powyzszym niezwlocznie A,S,O., nie pozniej jednak, niz w ciqgu 24 godzin (w dni robocze)
od zgloszenia usterki. Formularz zgloszenia usterki okreSla zalqcznik nr 7. W wyjqtkowych pzypadkach
dopuszcza siq podjgcie decyzji po konsultacji telefonicznej pod nr alarmowym o ktorym mowa
w zalEczniku

5.
.
.

W

nr

1,

przypadku wykonywania napraw pzezA.S,O. ponosi ona pelna odpowiedzialnoS6 za:

jako56 wykonywanych prac;

nieuzasadnionq wymianq ozg6ci lub naprawq

6.

W pzypadku konieczno6ci wykonania napraw powypadkowych poszycia lub szkieletu nadwozia
pojazd u bqdqcego w okresie gwarancji, A.S.0, kazdorazowo informuje pisemnie o tym fakcie
Wykonawca , kt6ry jest uprawniony do:

,

pzeprowadzenia oglqdzin w ciqgu 3 dni roboczych lub zlecenia pzeslania

pzez A.S,0 stosownej dokumentacji zdjqciowej;

.

ustalenia technologii i sposobu wykonania naprawy w czasie 3 dni
roboczych od ,wykonanych oglqdzin lub od-uzyskania dokumentacji zdjqciowej,

Powyzsze nie dotyczy wykonywania drobnych wyprawek lakierniczych
pzeprowadzania napraw blacharskich.

bez

konier:znoSci
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7.

W paypadku wqtpliwo6ci co do zakresu, metody naprawy, zastosowania czq6ci zamiennych,
narzgdzi, A.S.O. zwaca siq z zapytaniem do Wykonawcy, ktory jest zobowiqzany do udzielenia
wytycznych w ramach konsultacji, wg zasad okre6lonych w $ 3 ust. 3.3, Na wniosek Wykonawcy,
A.S,0, ma obowiqzek wykonania i paeslania stosownej dokumentacji fotograficznej uszkodzonych
czq6ci.

8,

W pzypadku wystqpienia usterki podlegajqcej gwarancji, ktorej usuniqcie mie6ci siq w zakresie
posiadanej paez A.S,O. autoryzacji i zlecenia wykonania naprawy do Wykonawcy, wszelkie koszty
dodatkowe zwiqzane z dojazdem pogotowia senruisowego lub dostarczenia autobusu do wskazanego
pzez Wykonawcg warsztatu pokrywa A.S.O.. Powyzszy zapis nie dotyczy sytuacji, kiedy A,S.O, nie jest
w stanie samodzielnie usunEc usterki pomimo postqpowania zgodnie z zaleceniami Wykonawcy lub
kiedy strony uzgodniq inaczej.

g,

A.S.O, dokonuje rozliczeh napraw gwarancyjnych bezpoSrednio

z

Wykonawcq zgodnie

z procedurami okreSlonymi w dalszej czqSci umowy.

s7
Rozliczanie napraw gwarancyjnych i innych zleconych przez WykonawcQ prac

1.

Po wykonaniu naprawy gwarancyjnej, A.S.O. wystawia wniosek gwarancyjny w formie

elektronicznej pzy uzyciu dostarczonego pzez Wykonawcq programu sluzqcego do rozliczeh napraw
gwarancyjnych i paesyla pakiet wnioskow pocztq elektronicznq do Dziatu Gwarancji firmy Wykonawcy,
nie pozniej niz 7 dni roboczych od zakohczenia napravuy,

2, Po sprawdzeniu poprawno6ci wniosku gwarancyjnego, dokonaniu oglqdzin zdjqciowq Wykonawca
odsyla pakiet rozpatzonych wnioskow gwarancyjrrych pocztE elektronicznq do A.S.O., w terminie nie
dluzszym

niz 5 dni roboczych od dnia przyslania wniosku gwarancyjnego lub dokumentacji zdjqciowej. Je6ili ten
termin nie zostanie dotzymany, wniosek gwarancyjny uznany jest za potwierdzony'
Koszty robocizny obliczac bqdzie A.S,O. na podstawie katalogow norm czasowych dostarczonych pzez
Wykonawcq i obowiqzujqcej stawki. Ustala siq stawkq godzinowq dla robot gwarancyjnych w wysoko6ci
102,20 zlotych+ podatek VAT,

3,

Katalog norm czasowych na naprawy okre6la szczegolowo pracochlonno6c typowych czynno6ci
naprawczych pzewidzianych w lnstrukcji naprawy, odpowiednio do ustalonej kompletacji autobttsow

i zakresu udzielonej autoryzacji, W pzypadku, gdy wykonane prace nie bqdq ujqte w katalogu,
rozliczanie bqdzie prowadzone w oparciu o zeczywistq pracochlonno6c poniesionq pzez A'S.0.
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4.

A.S.O. wystawia do pakietu zatwierdzonych wnioskow gwarancyjnych fakturq obejmujqc4

koszt robocizny wg zatwierdzonej pracochlonnoSci i stawki roboczogodziny, warto$c czq6ci wedlug cen
zakupu zakupionych pzez A,S.0. poza sieciq dystrybucyjnE Wykonawcy. Do faktury A.S,0. jest
zobowiqzany dolqczyc kopie faktur

za czq6ci zakupione poza sieciq dystrybucyjn4 Wykonawcy,

zakupionych u Wykonawcy nalezy podac numer odpowiedniej faktury,
faktuze nalezy powolac siq na numery wnioskow gwarancyjnych.
a w odniesieniu do czq6ci

Na

5.

Nalezno6d za wykonana uslugq bqdzie regulowana pzez Wykonawcg pzelewem na konto
A.S.O. na podstawie prawidlowo wystawionejfaktury w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia.

6.

Czq6ci zdemontowane w namach napraw gwarancyjnych musz4 zosta6 oznakowane etykietq
generowanEz programu slu2Ecego do rozliczei napraw gwarancyjnych, zawierajqcqm.in. nazwq klienta
i numer wniosku gwarancyjnego, Wykonawca przesyla do A.S,O. dyspozycjq wyslania przez niqwciqgu
3 dni roboczych wskazanych czq6ci w celu kontroli do Wykonawcy lub innego wskazanego miejsca (na
koszt Wykonawcy) np, producenta podzespolu lub pozostawienia ich w celu pzeprowadzenia inspekcji
na miejscu pzez pzedstawiciela Wykonawcy lub producenta czq6ci, Ka2dorazowo A.S.O. jest

do spozqdzenia generowanego z programu sluzqcego do rozliczeh napraw
gwarancyjnych Wykazu
czq6ci wykozystanych do naprawy gwarancyjnej
i pzekazania go wraz z czq6ciami do Wykonawcy, Na wniosek Wykonawcy, A.S.O, jest zobowiqzany
zobowiqzany

pzesla6 do Wykonawcy dokumentacjq zdjqciowq uszkodzonych czq6ci, W paypadku nie podjqcia
decyzji przez Wykonawcg, co do sposobu zagospodarowania czgSci, po uplywie 3 miesiqcy od dnia
zgloszenia naprawy, A.S.O, ma obowiqzek czq6ci zlomowac pzy zachowaniu ogolnie pzyjqtych norm
dotyczqcych ochrony Srodowis ka,

T.Wykonawca zastzega sobie prawo do nie uznania wniosku gwarancyjnego i obciqzenia A.S.O.
na1awq oraz wynikajqcymi z procedur reklamacyjnych innymi kosztami
kosztami zwiqzanymi
w przypadku:

z

a)
b)
c)

stwierdzenianieuzasadnionej, zawinionej pzezA,S,0, wymianyczq6ci;
uszkodzenia czg6ci z winy uzytkownika lub A,S,0.;

pzyslania wniosku gwarancyjnego niekompletnego lub po terminie okre6lonym w S 7 ttst. 1 z

winyA,S.O;

d)

nie udostqpnienia czq6ci do oglqdzin lub nie dostarczenia ozq6ci do Wykonawcy zgodnie

z postanowieniami w $ 7 ust, 6 z winyA,S,0;

e)
f)

udostqpnienia lub payslania czq6ci niekompletnych;

nie uznania reklamacji przez dostawcq lub producenta czq6ci z powodu

wad materialowych lub monta2owych.
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zgodnie powolajq
W pzypadku wqtpliwoSci, co do zasadnoSci roszczei reklamacyjnych strony umowy
opinii w paedmiocie roszczenia'
niezaleZneg o zeczoznawcg lub zeczoznawc6w, celem: wydania
jej koszty poniesie ta strona, na niekorzyS6
Uzyskana iq Orogq ekspertyza jest dla stron wiqz4ca, a
kt6rej wydano orzeczenie.

B,

zostala uznana zgodnie
Zdemontowane czq5ci przekazane do Wykonawcy, ktorych wymiana nie
dni od powiadomienia
z ust. 7 pozostajq do dyspozycji A.S,O., ktory jest zobowi4zany w terminie 30

do podjqcia decyzji o sposobie ich zagospodarowania 1
przez
o tym nr pi6ri. Wykonawcy, Po tym terminie czqsci te podlegajq zlomowaniu

o nie uznaniu wniosku

gwarancyjnego

powiadomienia
Srodowiska'
Wykonawcq przy zachowaniu ogolnie payjqtych norm dotyczqcych ochrony

g,

posiadanej wiedzy
Obie strony dolozq wszelkich pzewidzianych w umowie staran, w ramach
w jak najkrotszym czasie'
i mozliwosci technicznych, aby naprawy gwarancyjne byly vuykonywane
kompensaty nale2noSci
Rozliczenia miqdzy stronami umowy mogE byc realizowane na zasadzie
Wyplata nadwyzki nastqpi
w oparciu o miesiqczne porownanie wzajemny-rL zobowiqzah i nalezno6ci'
lub A'S'O'
w ciqgu 7 dni od zakohczenia danego miesiqca, na konto Wykonawcy

10.

11.

W pzypadku nie wywiqzywania siq pzez A,S.O. z jakichkolwiek zobowiEzafi

w stosunku do Wykonawcy wynikajqcych z niniejs
nin
dostaw iSwiadczenia uslug pzewidzianych
wszelkich wymagalnych zobowiqzah finansowych
z uprawnienia pzewidzianego w niniejszym
jakichkolwiefl< kar umownych,
odszkodowania jak rowniez do naliczenia pzezA,S.o.
z tytulu opoznieh w dostawie czy w wykonaniu uslug'

finansowych

w

w

szczegolnosci

s8
Naprawy zewngtrzne

lub napraw
W paypadku koniecznosci wykonania w okresie gwarancji obslug technicznych
poza udzielon4 A'S'O'
gwarancyjnych oraz nie objqtych gwarancja, w zakresie wykraczajqcym
w innych wyjqtkowych pzypadkach
autoryzacjq, lub na ktore A.S,O. nie otzymala zgody oraz
bqd2 pomocy
wymagajqcych zastosowania specjalnych technologii lub apzyrzqdowania
Wykonawcq, (na formulazu stanowiEcym
Wykonawcy, A,S.O. niezwlocznie informujl pisemnie o tym

1.

zalqcznik nr 7), ktory zobowiqzany jest do:

3 dni robocze,liczqc od daty
Wykonania obslugi technicznej w terminie nie pzekraczajqcym
terminie i miejscu, lecz nie
podstawienia autobusu, obsruga zostanie wykonana w uzgodnionym
dluzszym niz 7 dni roboczych od daty zgloszenia'

1)

pzekraczajqcym 14 dni' liczqc od dorqczenia
Wykonania naprawy gwarancyjnej, w terminie nie
eksploatacji ze
wylEczenie autobusu
formie pisemnej lub faxem zgloszenL usterki powoduj4cej

2)
w

z
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wzglEdow technicznych

lub bezpieczehstwa ruchu, W szczegolnych pzypadkaah, termin ten mo2e

ulec zmianie zazgodqMPK Woclawek.

3)

W paypadku napraw szczegolnych, o znacznym stopniu skomplikowania, tj:
3.1) napraw elementow kratownicy nadwozia lub

3,2) wymagajqcych udzialu senruisu producenta podzespolow takich jak: silnik, skzynia biegow,
tylny most,

3,3) wymagaj4cych wymiany czq6ci nie wystqpujqcych w standardovvym obrocie czqSciami
zamiennymi terminy napraw bqdq uzgadniane indywidualnie,

4)

W pzypadku naprawy gwarancyjnej - pokrycia koszt6w dojazdut (kosztow

paliwa) do wskazanego warsztatu o ile warsztat bgdzie siq znajdowalw odleglo6ci wiqkszej niz 50 km od
A.S,O,

2,

Wykonawca ma prawo powierzyc wykonanie czynno6ci okre6lonych w ust. 1.1., 1.2., 1,3., 1.4
powyzej, innej Autoryzowanej Stacji Obslugi producenta autobusu lub podzespolu (np. silnika, skzyni
biegow, osi napqdowej), informujqc o decyzjiA.S.O..

3.

Jezeli zwloka w usuniqciu wady powodujqcej uzasadnione wzglqdami eksploatacyjnymi lub
bezpieczehstwa ruchu wylqczenie autobusu z eksploatacji, nrastqpi z powodu okoliczno6ci, za
ktore odpowiedzialno66 ponosi Wykonawca. A.S.0. ma prawo obciqzyc Wykonawcg karq
umownE w wysoko6ci 300 PLN netto liczqc za ka2dy rozpoczqty dzieh zwloki chyba, 2e
odpowiednio wczesniej uzyska pisemnq zgodq A.S,0, na usuniecie wady w innym terminie.

,

4.

Koszty wykonania obslug technicznych lub napraw nie objqtych gwarancj4 wykonanych pzez
Wykonawcq lub innqAutoryzowanqstacjg 0bstugi producenta autobusu lub podzespolu pokrywaAS,0,

5.

A.S.O., w paypadku konieczno6ci wykonania obslugi tec;hnicznej lub naprawy na jej terenie
Wzez zewnqtany warsztat, zobowiqzuje siq do udzielenia niezbqdnej pomocy a w szczegolno6ci
udostqpnienia pomieszczeh warsztatovuych onz nazQdzi specjalnych w zakresie niezbqdnym do

sprawnego przeprowadze nia prac.

se
SiNa

wy2sza

1.

ladna ze stron nie bgdzie ponosila odpowiedzialnoSci z tytutu niewykonania jakichkolwiek
zobowiqzafi wynikajqcych z Umowy, o ile ich wykonanie nie jest mozliwe z powodu zaistnienia
okoliczno6ci sily wy2szej.

2.

Okoliczno6ci sily wyzszq oznaczqq okolicznoSci pozostaj4ce poza uzasadnion4 kontrolq stron,
za ktore strony nie mogq brac odpowiedzialno6ci, takie jak m,in, wojna, wszelkie dzialania wojenne,

NE/EZP .IITI2I2OI5
po2ar, powodz i inne
blokady, nalozenie embarga, zakazeksportu i importu, epidemie, taqsienie ziemi,
paewidzie6
katastrofy oraz okoliczno6ci awaryjne o charakteze powszechnym, kt,orych strony nie mogly
w momencie zawierania umowy,

3,
4.

Brak sily roboczej i materialow nie uwa2a siq za okoliczno6d sity wy2szej'

Okoliczno6ci sily wyzszej bqdqstanowic podstawq do wydluzenia terminow realizacjizobowi4zah
wynikajqcych z umowy o okres w czasie, ktorego istnialy okolicznoSci sily wyZszej'

5.

zdolna do wykonania
Strona, ktorej dotknqty okoliczno6ci sily wy2szej, w skutek czego nie byla ona
stronie pisemnego
zobowiqzah wynikajqcych z Umov'ry jest zobowiqzana do przedlo2enia drugiej
powiadomienia o zaistnialych okolicznoSciach, w najkr6tszym mozliwym terminie.

s10
PoufnoS6

1.

powierzonych dokumentow,
Strony umowy zobowiqzujq sig do poufnego traktowania wszelkich
towarow, dokumentacjr
know-how, informacji marketingovrrych podobnych informacji dotycz4cych
kt6re bqdq
technicznych, instrukcji warsztatowych jak te2 wszystkich innych informacji,
tzecim, chyba,
pze1azywane w ramach realizacji niniejszei umowy oraz nie pzekazywania ich osobom
2e za kaldorazowE pisem nq zgod4 drugiej strony'

i

w $ 10 ust' i
Ka1daze stron umowy jest upowazniona do przelazania dokumentow wskazanych
jedynie w przypadku, gdy dokumenty te sq
osobom taecim bez uzyskania-pisemnej zgody drugiej strony
postanowieh umowy, pod warunkiem
niezbqdne do realizacji danego zadania wynikajqcegozrealizacii
paedmiot
jednai, ze osoby te bqd4 trlnowaty takie dokumenty i informacje za poufne i stanowiqce

2.

tajemnicy handlowej.

i danych, o ktorych mowa
Obie strony ponoszE odpowiedzialno6c za ujawnienie takich informacji
w niniejszym paragrafie,

3.

4.

lnformacje, ktore sq publicznie znane z drukowanych publikacji Wykonawcy
ogolnie znane nie stanowiq informacji poufnych'

lub

w inny sposob

s11
Cesja

jest uprawniona do przeniesienia praw lub
A,S.O, bez upzedniej pisemnej zgody Wykonawcy nie
innemu podmiotowi i to w jakiejkolwiek
obowi4zkow, bqoqcych pzedmioiem ninielsiel umowy, 2adnemu
do ktorego nale2y A'S'0"
formie prawnel chyba, ze podmiot ten wchodzi w sklad koncernu,
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s12
Postanowienia kohcowe

1.
2.

Niniejsza umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania i zostaje zawarla na czas nieokreSlony,

Umowa moze byc rozwiqzana przezkaldqze stron
porozumieniem stron.

3.

za 6 miesiqcznym

wypowiedzeniem albo za

Kahda ze stron ma prawo do rozwiEzania niniejszej umowy pisemnie w trybie natychmiastowym,

bez wypowiedzenia jedynie z waznych przyczyn.

4.

Zawa2nqprzyczynQ v'rypowiedzenia niniejszej umowy uwa2a siq miqdzy innymi:

1)

Uchybienie istotnym warunkom niniejszej umowy, ktorych druga strona nie usuwa

w wyznaczonym termi nie,

2)

A,S,O: nie bgdzie pzestzegac zaleceh zawartych w dokumentacjitechnicznej pzekazanq wraz
z autobusami w zakresie prawidlowej obslugi i eksploatacji pojazdu.

5,

Wszelkie zmiany

i uzupelnienia niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem

niewa2noSci,

6,

Wszelkie sprawy sporne wynikajEce z realiza$i niniejszej umowy powinny by6 rozstzygane
drogq polubownq, Pay braku porozumienia w terminie 14 dni od daty zaistnienia sporu spory
rozstaygane bqdq paez s4d powszechny wla6ciwy dla siedziby A.S.0.

7.

W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowE majE zastosowanie odpowiednie paepisy

prawa polskiego.

8.

Je6lijakies postanowienie lub wigcej postanowieh tej umowy bylyby nieskuteczne lub stalyby siq
nieskuteczne, umowa pozostaje w pozostalej tre6ci obowiqzujqca, Strony zastqpujq nieskuteczne
postanowienie postanowieniem skutecznym, kt6re
miarq mozliwo6ci dor6wnuje celowi

w

technicznemu i ekonomicznemu zgodnie z oczekiwaniami stron,

L

Umowq niniejszq spozqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplaaach,

kaZdej ze stron.
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l0.Zalqczniki:
kontaktu z A's.o.
Zalqcznik nr 1 Wykaz os6b wyznaczonych pzez wykonawcq do
z wykonawcq''
zalqczniknr 2 Wykaz os6b wyznaczonych przez A,S.O. do kontaktu

Talqczniknr 3 Zakres autoryzacji na naprawy mechaniczne ielektryczne.

zalqczniknr 4 Zakres prac do wykonywania na zlecenie wykonawcy,
Zalqczniknr 5 Zestaw nazqdzi specjalnych.
Zalqczniknr 6 Druk Zamowienia na czq5ci.
Talqczniknr 7 Formulaz zgloszenia usterki'

Podpisano dnia

W imieniu A.S.O.

W imieniu WYkonawcY
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Zalqczniknr 3 do umowy serwisowej
Autoryzacja w zakresie obslug i napraw autobus6w produkowanych pzez Wykonawcq
napraw mechanicznych ielektrycznych
1, Wykonawca udziela A,S,o. autoryzacji na wykonywanie obslug technicznycft,
autobus6w produkowanych przezwykonawca oraz ich zespol6w w zakresie:

Podzesp6t, uklad Czg6c

Grupa

0bstuga

zgodnie

Konstrukcyjna

z

pzeglqd6w
Diagnozowanie

Filtr

powietza,

Filtr powietza

Ttumik

uklad wydechowY Pozostale elementY
SCR
Uklad chlodzenia

Silnik hydrostat,

PomPa

Pozostale elementY

Zawieszenie
pneumatycz ne

hamulcowy

Miechy

powietrzne

Amortyzatory

Uktad

EBS

tarczowy
hamulcowe

Klocki

Pozostale

elementy
Uklad kierowniczY

Uklad

ukladu

Pzekladnia kierowni
ukladu kierowniczego

planem

NE/EZP .IJII2I2OT5
rozdzielcze
Deska rozdzielcza
kierowcy
0Swietlenie
Akumulatory

Pozostale
elementy

wentylacja,

Agregat grzewczy
(pompqwody)

klimatyzacja

Nagzewnice

Ogzewanie,

Konwektory
Sterownik
Klapy dachowe
Uklad klimatyzacji

Porqcze
Pokrywy
maskujqce
Wyposa2eni
e dodatkowe
kierunkowe
Pozostale
elementy

NE/EZP

-rll2l20l5
pasazerskie
Siedzenie
kierowcy

2. Szczeg6lowy opis

technologii

czynnosci

naprawczych

orcz

i pzeglqd6w jest zawarty w pzekazanej dokumentacji warsztatowej.

3.

Zakres udzielonej autoryzacjijest uzalezniony od:

1)

odpowiedniego przeszkolenia personelu warsztatowego

2)

posiadania

na

wyposa2eniu warsztat6w

specjalistycznych

senruisowych

4.

Wykonawca dopuszcza mo2liwoSf sukcesywnego

autoryzacji stosownie

do

rozszezania

posiadanych mo2liwoSci

wiedzy fachowej personelu A.S.O..

ASO

Wykonawca

DATA

77

technicznych

zakresu

o'az

udzielonej
poziomu
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Zalqcznik nr 4 do umowy serwisowej.
Zakres prac wykonywanych pzez A.S.O' w charakteze podwykonawcy
agregat6w
jest uprawniony jako podwykonawca do wykonywania obslug, napraw mechanicznych i elektrycznych

1, A,S,O,

oraz podzespol6w w nastqpujqcym zakresie:

Grupa

Lp

Podzesp6l, uklad Czg56

Pelen zakres

Obsluga

Demontaz

Naprawa

iMonta2

Konstrukcyjna

zgodnie z planem

w zakresie
okre6lonym w

pzeglqd6w

instrukcji

Diagnozowanie
Regulacja Zgodnie

warsztatowej

z instrukcia

Silnik Sprqzarka Powietza

1

okresie

gwarancji

Alternator

Rozrusznik

wymagana zgoda

Uktad

Wykonawcy)1

Turbosprg2arka

wtryskowY
Uklad

SCR Pozostale elementY

2

Skzynia bieg6w

Skzynia bieg6w Pozostale
elementy

3.

OS napgdowa

OS

napqdowa

Drq2ki

raalzmrina

4

05 nienapqdzana

05

nienapqdzana Drq2ki

a

rankmrino
5

OS

pzednia

05

przednia

Drq2ki

renknvine

zat<res onsUg

i

Przeglqd6w jest

zawarty w pzekazanej dokumentacji warsztatowej.

3,

4.

Zakres mo2liwych do wykonania prac jest uzalezniony od:

1)

odpowiedniego przeszkolenia personelu warsztatowego

2)

posiadania na wyposa2eniu warsztatow specjalistycznych nazqdzi senrvisowych

Wykonawca dopuszcza

wykonania stosownie

d;

mozliwoSc sukcesywnego rozszerzania zakresu

posiadanych mo2liwo6ci technicznych

personelu A.S.O..

ASO

Wykonawca

78

prac mozliwych

otaz poziomu wiedzy

do

fachowej

NE/EZP -TI/2/2015
Zal4cznik nr 5 do umowy senrvisowej.

Zestaw nanqdzi specjalnych

L,p.

:

llo56 sztuk

Nazwa
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