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Załącznik nr 2 do SIWZ
(Pieczęć Wykonawcy)

WZÓR UMOWY
(Zwanej dalej w treści umową)
zawarta w dniu ……………………, z mocą obowiązywania od dnia ………………………..
pomiędzy:
1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu
• z siedzibą w Sosnowcu 41 – 219, ul. Lenartowicza 73
• wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
o numerze: 0000058568
• NIP: 644-25-21-816
• REGON: 273572779
• kapitał zakładowy spółki: 37 908 000,00 zł,
reprezentowaną przez:
1. mgr Dorotę NOWAK – Członka Zarządu
2. inż. Piotra DRABKA – Prokurenta
zwaną dalej Zamawiającym,
a
2.
•
•
•
•

……………………………………………………………………………….....
z siedzibą w ……………………………………………………………………
zarejestrowaną w …………………………………………………………………………….
NIP: ……………………………
REGON: ……………………….
reprezentowaną przez:
1. ………………………….
2. ………………………….

zwanym dalej Wykonawcą
UWAGA
Zapisy niniejszego wzoru umowy wraz z załącznikami zostaną odpowiednio dostosowane na
potrzeby każdego z dwóch zadań, na etapie podpisywania umów z wybranymi
Wykonawcami. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy zostanie wybrana dla więcej niż
jednego zadania wówczas z Wykonawcą tym zostanie zawarta jedna umowa obejmująca
swym zakresem dwa zadnia.
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§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy części zamiennych, podzespołów i
materiałów eksploatacyjnych do autobusów, zwanych dalej „częściami i materiałami”,
eksploatowanych przez Zamawiającego według podziału na poniższe grupy wraz
z obsługą magazynów dla PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu:
1) części do autobusów Solaris - określone szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy,
2) części do autobusów MAN - określone szczegółowo w załączniku nr 2 do umowy,
3) części do autobusów Mercedes - określone szczegółowo w załączniku nr 3 do
umowy,
4) części do autobusów Jelcz - określone szczegółowo w załączniku nr 4 do umowy,
5) żarówki, świetlówki, światła do jazdy dziennej, taśmy świecące - określone
szczegółowo w załączniku nr 5 do umowy,
6) łożyska - określone szczegółowo w załączniku nr 6 do umowy,
7) paski klinowe - określone szczegółowo w załączniku nr 7 do umowy,
8) artykuły elektryczne - określone szczegółowo w załączniku nr 8 do umowy,
9) artykuły wykonane z metali kolorowych i stali - określone szczegółowo
w załączniku nr 9 do umowy,
10) śruby, nakrętki, podkładki, blachowkręty oraz nity - określone szczegółowo
w załączniku nr 10 do umowy,
11) materiały pomocnicze - określone szczegółowo w załączniku nr 11 do umowy,
12) filtry- określone szczegółowo w załączniku nr 12 do umowy,
13) lakiery i materiały pomocnicze do lakierowania - określone szczegółowo
w załączniku nr 13 do umowy,
14) zaciski hamulcowe - określone szczegółowo w załączniku nr 14 do umowy.
2. Parametry techniczne, cechy eksploatacyjne oferowanych części i materiałów, a także
ich producentów (tylko w przypadkach, w których podanie producenta było
wymagane) określa oferta złożona przez Wykonawcę do przetargu stanowiąca
załącznik nr 15 do niniejszej umowy.
3. Ilość zamawianych części i materiałów, która została ustalona przez Zamawiającego
z należytą starannością w szczególności poprzez uwzględnienie dokonywanych
w ostatnich latach zakupów przez Zamawiającego oraz poprzez uwzględnienie
aktualnej ilości taboru, określona w załącznikach od nr 1 do nr 14, do niniejszej
umowy, może w trakcie obowiązującej umowy ulec zmianie w zakresie bieżących
potrzeb Zamawiającego wynikających
z aktualnej struktury taboru i ilości
wykonywanych zadań przewozowych, z zastrzeżeniem nie przekroczenia ceny
transakcji określonej w § 9 ust. 2 oraz § 16 ust. 3. Zmiany umowy w powyższym
zakresie, nie wymagają aneksu do umowy.”
4. Wszystkie części i materiały określone w załącznikach od nr 1 do nr 14 muszą być
fabrycznie nowe (z wyjątkiem części i materiałów w nazwie których towarzyszy zapis:
„po regeneracji ze zwrotem lub (i) bez zwrotu”), w pełni sprawne, możliwie
najwyższej jakości.
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§2
Warunki realizacji umowy
1. Wykonawca, będzie zabezpieczał, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, potrzeby Zamawiającego
w zakresie dostaw części i materiałów w sposób następujący:
1) w oddziale zlokalizowanym w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73 oraz oddziale
zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej przy Al. Piłsudskiego 60, części zamienne
i materiały w ilościach określonych w kolumnie nr 6 danego załącznika
(załącznika od nr 1 do nr 14, do umowy) muszą być dostępne, na podstawie
składanego przez Zamawiającego zamówienia lub zapotrzebowania, o którym
mowa w § 3 niniejszej umowy, w trybie natychmiastowym „od ręki” w godzinach:
a) dotyczy oddziału w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73, zmiana I:
- w dniach od poniedziałku do soboty od 730 do 1530,
- w niedziele od 700 do 1530,
b) od 700 do 1600 – zmiana I, dotyczy oddziału w Dąbrowie Górniczej przy
Al. Piłsudskiego 60,
c) dotyczy oddziału w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73, zmiana III:
- w dniach od poniedziałku do soboty od 1830 do 400,
- w niedziele od 2200 do 600,
d) od 2200 do 600 – zmiana III, dotyczy oddziału w Dąbrowie Górniczej przy
Al. Piłsudskiego 60,
2) pozostałe części i materiały, w których występuje wartość „0” w kolumnie nr 6
danego załącznika (załącznika od nr 1 do nr 14, do umowy) muszą być dostępne w
terminie 48 godzin, licząc od dnia złożenia zamówienia lub zapotrzebowania, o
których mowa w § 3 niniejszej umowy.
2. Dostarczenie przez Wykonawcę części i materiałów:
1) niezgodnych z zamówieniem lub,
2) o innych parametrach niż określone w §1, lub,
3) od innych producentów (jeżeli byli wymagani lub określeni) niż określeni w §1
ust. 2, lub,
4) bez dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 3, lub
5) bez dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 4
skutkować będzie odmową ich przyjęcia przez Zamawiającego i oznacza, że dana
część i (lub) materiał został niedostarczony z winy Wykonawcy.
3. W celu zapewnienia Wykonawcy możliwości dostaw części i materiałów w trybie
natychmiastowym „od ręki”, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Zamawiający informuje,
że może wynająć Wykonawcy odrębne pomieszczenia i powierzchnie:
1) w oddziale w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73:
a) pomieszczenie - powierzchnia nr I - 118,10 m2 w tym WC 1
b) pomieszczenie - powierzchnia nr II – 65,91m2,1
c) pomieszczenie - powierzchnia nr III – 61,43m2,1
d) rampa magazynowa o powierzchni 26,91m2,
e) plac parkingowy z nawierzchnią asfaltową o powierzchni 58,50m z
Powierzchnia będzie wynajmowana odpowiednio do ilości zadań, które Wynajmujący wygra w przetargu.
Wynajmujący, który wygra zadanie nr 2, w Sosnowcu będzie zobowiązany w pierwszej kolejności do wynajęcia
powierzchni nr I, natomiast Wynajmujący, który wygra zadanie nr 1 zobowiązany będzie do wynajęcia
powierzchni nr II lub III odpowiednio z jego wyborem. Gdy dwa zadania wygra jeden Wynajmujący
zobowiązany będzie wynająć co najmniej powierzchnię nr I.

1

44

Nr sprawy:
U/PN/2017/03/2

2)

4.

5.

6.

Załącznik nr 2 do SIWZ
(Pieczęć Wykonawcy)

przeznaczeniem na miejsca postojowe dla pojazdów własnych i klientów
zewnętrznych Wykonawcy,
w oddziale w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 60:
a) pomieszczenie - powierzchnia nr I – 109,21 m2, 2
b) pomieszczenie - powierzchnia nr II – 174,74m2 w tym WC,2
c) rampa magazynowa o powierzchni 29,92m2,
d) plac parkingowy z nawierzchnią asfaltową o powierzchni 28,0m2 z
przeznaczeniem na miejsca postojowe dla pojazdów własnych i klientów
zewnętrznych Wykonawcy.
Wynajem w/w pomieszczeń magazynowych i powierzchni nastąpi w trybie odrębnych
umów najmu (wzór umowy najmu stanowi załącznik nr 21 do niniejszej umowy).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Wykonawca na pisemny wniosek
Zamawiającego zobowiązany będzie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego w
zakresie dostaw części i materiałów w sposób opisany w ust. 1 pkt 1 z tym
zastrzeżeniem, że:
1) dostępność części i materiałów zapewniona będzie całodobowo w jednym lub
w dwóch oddziałach, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
2) ilość dni, w których Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić dostępność do
części i materiałów całodobowo w skali obowiązywania umowy, nie będzie
większa niż 10 dni na dany oddział.
Godziny pracy magazynów, określone w ust. 1 pkt 1 lit. a, b, c, d, na pisemny wniosek
Zamawiającego mogą ulec zmianie z tym, że łączna ilość godzin pracy na dany dzień
pracy magazynu (zmiana I, zmiana III) nie ulegnie zmianie.
Pisemne wnioski Zamawiającego, o których mowa w ust. 4 i 5 a dotyczące
odpowiednio dostępności części i materiałów w ciągu doby lub też godzin pracy
magazynu, Zamawiający zobowiązany będzie do przedłożenia Wykonawcy w terminie
nie krótszym niż 3 dni robocze przed obowiązywaniem zmiany. Pozostałe zapisy
umowy stosuje się odpowiednio.
§3
Tryb i zasady składania zamówień

1.

Części i materiały do autobusów kupowane mogą być:
1) na stan magazynowy Zamawiającego, w tym przypadku Zamawiający
każdorazowo złoży w formie pisemnej zapotrzebowanie, zwane dalej
„zapotrzebowaniem”, określające szczegółowo ilość i typ zamawianych części i
materiałów, a Wykonawca wystawi fakturę na części i materiały faktycznie
dostarczone
lub
2) bezpośrednio do naprawianego autobusu na podstawie pisemnego zamówienia
zwanego dalej „zamówieniem”, składanego na druku, którego wzór stanowi
załącznik nr 16 do niniejszej umowy i zatwierdzonego przez osoby wymienione w
wykazie stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszej umowy.

Powierzchnia będzie wynajmowana odpowiednio do ilości zadań, które Wynajmujący wygra w przetargu.
Wynajmujący, który wygra zadanie nr 2, w Dąbrowie Górniczej będzie zobowiązany w pierwszej kolejności do
wynajęcia powierzchni nr II, natomiast Wynajmujący, który wygra zadanie nr 1 zobowiązany będzie do
wynajęcia powierzchni nr I. Gdy dwa zadaniawygra jeden Wynajmujący zobowiązany będzie wynająć co
najmniej powierzchnię nr II.

2
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Wykonawca po otrzymaniu zamówienia lub zapotrzebowania zobowiązany jest do ich
realizacji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, a w przypadku braku danej
części lub materiału Wykonawca zobowiązany jest do:
1) potwierdzenia pracownikowi Zamawiającego na druku zamówienia lub
zapotrzebowania braku części lub materiału, poprzez dokonanie wpisu o treści:
„Brak części lub materiału”, oraz (o ile zamówienie lub zapotrzebowanie tego nie
określa) wpis indeksu wewnętrznego Zamawiającego brakującej części lub
materiału,
2) podjęcia skutecznych i natychmiastowych działań, mających na celu
umożliwienie realizacji zamówień lub zapotrzebowań brakujących części lub
materiałów,
3) niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o dostępności części
lub materiału, których dostaw z uwagi na brak tych części lub materiału uprzednio
nie zrealizowano – brak przedłożenia tej informacji przez Wykonawcę skutkować
będzie naliczeniem kar umownych (zgodnie z § 10 umowy) za okres od dnia
wystąpienia braku części lub materiału do dnia zakupu tej części lub materiału u
Wykonawcy.
Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2:
1) sporządza się w trzech egzemplarzach , z których:
a) oryginał otrzymuje pracownik Wykonawcy i na jego podstawie następnie
wystawiana jest faktura,
b) po jednej kopii otrzymują pracownicy Zamawiającego (Specjalista ds.
Gospodarki Materiałowej i Kierownik Działu Zaplecza Technicznego danego
oddziału Zamawiającego),
2) jest kolejno numerowane przez pracownika magazynu Wykonawcy,
3) pracownik Wykonawcy wypełnia w zakresie: wydanej ilości części i materiałów
oraz wartości netto,
Faktury, o których mowa w:
1) ust. 1 pkt. 1, Wykonawca dostarcza w ustawowym terminie Specjaliście ds.
Gospodarki Materiałowej właściwego oddziału Zamawiającego,
2) ust. 3 pkt 1 lit. a), Wykonawca:
a) dostarcza Kierownikowi Działu Zaplecza Technicznego właściwego oddziału
Zamawiającego najpóźniej do godz. 900 za dzień poprzedni, a w przypadku
zakupów realizowanych w dni wolne od pracy – pierwszym dniu roboczym,
następującym po tych dniach do godziny 1100,
b) wystawia zbiorczo za dzień poprzedni, z tym zastrzeżeniem, że na pisemny
wniosek Kierownika Działu Zaplecza Technicznego właściwego oddziału
Zamawiającego faktury będą wystawiane indywidualnie na każdą zakupioną
część i materiał lub grupę części i materiałów.
W celu pełnej identyfikacji fakturowanych części i materiałów Wykonawca
zobowiązany jest zamieszczać w treści faktury do każdej fakturowanej pozycji indeks
wewnętrzny Zamawiającego określony w kolumnie nr 11 danego załącznika do
umowy (załącznika do umowy nr od 1 do 14).
§4
Warunki gwarancji
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Na wszystkie zakupione części i materiały Wykonawca udziela następujących
gwarancji:
1) części i materiały nowe objęte są gwarancją na okres 12 miesięcy, licząc od daty
zakupu, z wyjątkiem:
a) akumulatorów, które objęte są gwarancją na okres 36 miesięcy,
b) pasków klinowych, które objęte są gwarancją na 60 000 km przebiegu bez
limitu czasu eksploatacji autobusu, za wyjątkiem pasków klinowych
otrzymanych (naprawionych – oddanych jako sprawne lub wymienionych na
nowe) w wyniku uznania reklamacji jakościowej przez Wykonawcę, które
objęte są dodatkową gwarancją na 10 000 km przebiegu bez limitu czasu
eksploatacji, licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną, przy równoczesnym
uwzględnieniu pozostałego przebiegu gwarancji przysługującej od dnia
zakupu,
c) klocków hamulcowych , które objęte są gwarancją na 50 000 km przebiegu bez
limitu czasu eksploatacji autobusu, za wyjątkiem klocków hamulcowych
otrzymanych (naprawionych – oddanych jako sprawne lub wymienionych na
nowe) w wyniku uznania reklamacji jakościowej przez Wykonawcę, które
objęte są dodatkową gwarancją na 15 000 km przebiegu bez limitu czasu
eksploatacji, licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną, przy równoczesnym
uwzględnieniu pozostałego przebiegu gwarancji przysługującej od dnia
zakupu,
d) świateł do jazdy dziennej wykonanych w technologii LED, które objęte są
gwarancją na okres 36 miesięcy, za wyjątkiem świateł do jazdy dziennej
wykonanych w technologii LED otrzymanych (naprawionych – oddanych jako
sprawne
lub wymienionych na nowe) w wyniku uznania reklamacji
jakościowej przez Wykonawcę, które objęte są dodatkowym 6 miesięcznym
okresem gwarancji, licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną, przy
równoczesnym uwzględnieniu pozostałego okresu gwarancji przysługującej od
dnia zakupu,
e) części i materiałów otrzymanych (naprawionych – oddanych jako sprawne lub
wymienionych na nowe) w wyniku uznania reklamacji jakościowej przez
Wykonawcę, które objęte są dodatkowym 3 miesięcznym okresem gwarancji,
licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną, przy równoczesnym
uwzględnieniu pozostałego okresu gwarancji, o którym mowa w ust.1 pkt.1 z
wyłączeniem pkt. b,c,d.
2) części i materiały regenerowane objęte są gwarancją na okres 6 miesięcy, licząc od
daty zakupu,
W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji reklamacji jakościowej zakupionej
części lub materiału, Zamawiający przekaże Wykonawcy zareklamowaną część lub
materiał wraz z prawidłowo wypełnionym protokołem reklamacyjnym, którego wzór
stanowi załącznik nr 18 do niniejszej umowy.
Na reklamację zgłoszoną zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 2, Wykonawca
zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni (na otrzymanym od
zamawiającego protokole reklamacyjnym – załącznik nr 18 do umowy), licząc od dnia
zgłoszenia; brak udzielenia odpowiedzi przez Wykonawcę w tym terminie, lub
udzielenie tej informacji na innym druku reklamacyjnym, niż otrzymany od
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Zamawiającego, uznaje się na gruncie niniejszej umowy, że reklamacja została uznana
za zasadną.
4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, Zamawiającemu przysługuje:
1) w terminie 7 dni od daty udzielenia pisemnej odpowiedzi, o której mowa w ust. 3,
bezpłatna naprawa uszkodzonej części lub materiału (lub w przypadku
niemożliwości naprawy, wymiana na część lub materiał, wolną/y od wad),
2) po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt 1 - zwrot kosztów zakupu
zareklamowanej części lub materiału, według ceny kupna,
3) obciążenie, z zastrzeżeniem ust. 5, Wykonawcy kosztami demontażu i montażu
reklamowanych części i materiałów oraz kosztami części i materiałów, które uległy
uszkodzeniu wskutek wymiany części reklamowanych, przy uwzględnieniu
następujących zasad:
a) koszty części i materiałów, które uległy uszkodzeniu wskutek wymiany części i
materiałów reklamowanych, Zamawiający udokumentuje fakturami ich zakupu
lub innym dokumentem, z którego wynika ich cena,
b) pracochłonność napraw (montażu i demontażu) ustala się na podstawie
dostarczonych przez Wykonawcę katalogów norm pracochłonności lub – w
przypadku niedostarczenia przedmiotowych katalogów przez Wykonawcę według własnej kalkulacji wynikowej Zamawiającego,
c) stawka za 1 roboczogodzinę stanowi kwotę, odpowiadającą równowartości w
złotych polskich 25 euro (według średniego kursu NBP w dniu naliczenia
obciążenia),
a) obciążenie kosztami z tytułu pracochłonności napraw (za demontaż i montaż)
reklamowanych części i materiałów nie może przekroczyć dwukrotnej ich ceny
zakupu brutto.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych
odszkodowania przewyższającego wysokość obciążenia, o którym mowa w ust. 4
pkt 3.
6. W sytuacji zaistnienie odrębnych stanowisk stron umowy, co do wyniku rozpatrzenia
reklamacji (np.: nie uznanie reklamacji), strony umowy na powyższą okoliczność
mogą zasięgnąć opinii niezależnej osoby lub podmiotu posiadającego uprawnienia do
badań części i materiałów będących przedmiotem sporu (np.: biegłego z zakresu
motoryzacji). Opinia wydana przez niezależną osobę lub podmiot jest dla stron
umowy wiążąca. Koszty wykonania wyżej wymienionej opinii ponosi strona umowy,
która została wskazana jako strona, która nie miała racji.
7. O opinię, o której mowa w ust.6 może wystąpić każda ze stron umowy w terminie do
7 dni, licząc od dnia powzięcia informacji uzasadniającej sporządzenie takiej opinii,
równolegle informując o tym fakcie drugą stronę umowy.Tego typu zawiadomienie
uznaje się za wystarczające.
8. Nie zachowanie terminu, o którym mowa w ust.7 wyklucza możliwość zastosowania
tej procedury.

§5
Jakość części i materiałów
1.

W trakcie trwania umowy Zamawiający zobowiązuje się prowadzić stały monitoring
jakości dostarczonych części i materiałów, analizując na bieżąco ilość występujących
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reklamacji jakościowych i sposób ich rozpatrzenia. Z dokonanej analizy Zamawiający
sporządzać będzie, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, raport określający w
szczególności:
1) nazwę i indeks części lub materiału, w których wystąpiła reklamacja jakościowa,
2) ilość zgłaszanych reklamacji w danej pozycji, w stosunku do ilości zakupionych
ogółem w tej pozycji (z wyliczeniem procentowym wyżej wymienionego
stosunku).
W uzasadnionych przypadkach po sporządzeniu przedmiotowego raportu
Zamawiający przekaże jego kopię Wykonawcy.
Jeżeli wykonana przez Zamawiającego analiza, o której mowa w ust. 1, wykaże:
1) w przypadku części i materiałów nowych, więcej niż 10% reklamacji jakościowych
uznanych (w danej pozycji),
2) w przypadku części i materiałów regenerowanych (regeneracja z wymianą i
regeneracja bez wymiany), więcej niż 15% reklamacji jakościowych (w danej
pozycji),
Wykonawca zobowiązuje się podjąć niezwłoczne odpowiednie działania naprawcze,
których celem będzie wyeliminowanie dostaw części i materiałów, których ilość
uznanych reklamacji jakościowych przekroczy poziomy określone w pkt 1 i 2 (części
te i materiały zwane dalej będą „częściami i materiałami wadliwymi”). O podjętych
działaniach naprawczych Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego
na piśmie w terminie niezwłocznym, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni, licząc od
dnia otrzymania od Zamawiającego raportu, o której mowa w ust. 1.
Jeżeli podjęte przez Wykonawcę działania naprawcze (o których mowa w ust. 2) będą
nieskuteczne tj. nie przyniosą w terminie trzech kolejnych miesięcy oczekiwanych
rezultatów tj. zmniejszenia w danej pozycji ilości uznanych (poniżej poziomów
określonych w ust. 2) reklamacji jakościowych Zamawiającemu przysługuje prawo
do:
1) zakupu części i materiałów wadliwych u innych Wykonawców i obciążenia
Wykonawcy ewentualną różnicą w cenie pomiędzy ceną danej części lub (i)
materiału wadliwego, określoną w danym załączniku do umowy (załączniki od
nr 1 do 14), a ceną zakupu u innego Wykonawcy,
2) naliczenia kar umownych, o których mowa w § 10 ust.1 pkt 4 lit b) umowy,
3) wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w zakresie części i
materiałów wadliwych lub całego załącznika na podstawie, którego te części i
materiały wadliwe były zakupywane.
Zamawiający może skorzystać z przysługujących mu praw, o których mowa w ust.3
pkt.1,2,3 umowy z wyłączeniem obowiązku ich zastosowania.
Procedura, o której mowa w ust.2 nie będzie miała zastosowania, jeżeli wykonana
analiza dotyczyła będzie pojedynczych sztuk ( np. do 10 szt.) danej części i materiału.
§6
Oświadczenie Zamawiającego

Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, upoważnionym do otrzymania faktur
VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 644-25-21-816.
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§7
Sposób postępowania z wytworzonymi w ramach niniejszej umowy odpadami
Dostarczone przez Wykonawcę (z zastrzeżeniem ust. 4) w ramach niniejszej umowy, a
zużyte przez Zamawiającego części i materiały takie jak:
1) filtry olejowe – kod odpadu 160107* 3,
2) filtry i materiały filtracyjne (w tym filtry powietrza) – kod odpadu 1502033,
3) płaszcze poduszek (membrany pneumatyczne, opończe przegubu oraz gumowe
przewody hamulcowe, złącza gumowe, paski klinowe) – kod odpadu 160199 4,
4) świetlówki – kod odpadu 160213* 5,
5) okładziny hamulcowe (szczęk hamulcowych i klocków hamulcowych) – kod
odpadu 160112,4
6) opakowania z papieru i tektury – kod odpadu 150101 (w których części i materiały
będą dostarczane)4,
7) zużyte opakowania po lakierach, materiałach pomocniczych do lakierowania – kod
odpadu 150110*5,
8) zużyte czyściwo zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – kod odpadu
150202*5,
9) zużyte materiały szlifierskie – kod odpadu 1201215
zwane dalej „odpadami”, Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych opłat
systematycznie odbierać w sposób zgodny z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (t j. Dz. U. 2016, poz. 1987 z póź. zm.) i potwierdzać każdorazowo ten
fakt kartą przekazania odpadu.
Z powyższego obowiązku Wykonawca wywiązywać się będzie w sposób następujący:
a) Wykonawca, oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia w zakresie:
- odbioru ∗,
- transportu*,
- utylizacji*,
odpadów. Uprawnienia te stanowią Załącznik Nr 20 do umowy.
b) Wykonawca oświadcza, że w zakresie:
- odbioru ∗,
- transportu*,
- utylizacji*,
odpadów
powierzy
Podwykonawcom:…………………………….posiadającym
stosowne uprawnienia, stanowiące Załącznik Nr 20 do umowy.
2. W celu należytego wykonywania obowiązku odbierania odpadów (o których mowa
w ust. 1) Wykonawca w terminie 7 dni, licząc od dnia obowiązywania niniejszej
umowy, zapewni stosowne, czytelnie oznakowane pojemniki na ich gromadzenie oraz
uzgodni z Zamawiającym miejsce ich ustawienia na terenie oddziałów
zlokalizowanych w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej (oddziałów , o których mowa w
§ 2 ust. 1 pkt 1).

1.

3

Dotyczy zadania nr 1
Dotyczy zadania nr 1 i zadania nr 2
5
Dotyczy zadania nr 2
∗
niepotrzebne skreślić
∗
niepotrzebne skreślić
4
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Wykonawca oświadcza, że w pełni zapoznał się z treścią ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2017 poz. 519) i zobowiązuje się w
pełni przestrzegać jej zapisów podczas realizacji niniejszej umowy.
Obowiązek odbierania odpadów wytworzonych w wyniku realizacji przedmiotowej
umowy spoczywa na Wykonawcy w całym okresie trwania niniejszej umowy
począwszy od pierwszego dnia jej obowiązywania. Za każdą nową dostarczoną
część i (lub) materiał, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest
odebrać od Zamawiającego zużytą (niekoniecznie wcześniej dostarczoną przez
Wykonawcę) część i (lub) materiał.
§8
Obowiązki Wykonawcy

1.

2.

3.

4.

Wykonawca oświadcza, że dostarczane w ramach realizacji przedmiotu umowy części
i materiały, spełniają wymogi określone w § 10 w ust. 1 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016, poz. 2022 z póź.
zm.) w szczególności oznacza to, że części określone w wykazie przedmiotów
wyposażenia i części związane z bezpieczeństwem użytkowania pojazdu określone w
zał. nr 3 do przedmiotowego rozporządzenia muszą być oznakowane znakami
homologacji międzynarodowej, cechami producenta pojazdu lub znakiem zgodności
zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności i akredytacji.
W przypadku nie zachowania przez Wykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 1,
Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje z tego tytułu, a w szczególności pokryje
szkodę/y w pełnej wysokości wynikłą z dostarczenia części i materiałów nie
spełniających wymogów, o których mowa w ust. 1.
Wykonawca zobowiązany jest również do dostarczania Zamawiającemu świadectwa
jakości, atestu, lub innego równoważnego dokumentu określającego gatunek,
właściwości i skład chemiczny części i materiałów określonych w załączniku nr 9 do
umowy. Przedmiotowy dokument Wykonawca zobowiązany jest dostarczać
Zamawiającemu na każde żądanie Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest również do dostarczania Zamawiającemu karty
technicznej produktu z wyszczególnionymi parametrami fizyko-chemicznymi oraz
karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego zgodnie z rozporządzeniem komisji
(UE) 2015/830 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych
ograniczeń w zakresie chemikaliów(REACH) dla części i materiałów określonych w
załączniku nr 11 i 13 do umowy tj. w szczególności dla:
1) środków ochrony karoserii,
2) emalii renowacyjnych,
3) farb nitro,
4) lakierów bazowych i dwuskładnikowych,
5) lakierów podkładowych,
6) podkładów w tym podkładów akrylowych,
7) rozcieńczalników i rozpuszczalników,
8) szpachli,
9) utwardzaczy do żywic,
10) przyspieszaczy do lakierów,
11) płyn do spryskiwaczy,
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12) dodatek do oleju napędowego,
13) absorbent do substancji ropopochodnych
Przedmiotowe dokumenty Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu
wraz z pierwszą dostawą ww. części i materiałów.
5. Wykonawca bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego zobowiązuje się
przedkładać ewentualne uaktualnienia dokumentów, o których mowa w ust. 4 a
terminie do 30 dni, licząc od dnia wystąpienia zmian w przedmiotowych
dokumentach.
§9
Wynagrodzenie
Ceny jednostkowe wykonania przedmiotu umowy są zgodne ze złożoną przez
Wykonawcę ofertą do przetargu i określone zostały w załącznikach: od nr 1 do nr 14,
do niniejszej umowy.
2. Całkowita cena transakcji ( cena umowy) wynosi: ………………….. zł (słownie:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………);
w tym podatek VAT: ………………… zł (słownie: …………………………………
……………………………………………………………………………………...…..).
3. Rozliczenie za wykonane dostawy części i materiałów odbywać się będzie pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur
VAT.
4. Fakturowanie dostaw części i materiałów odbywać się będzie według cen określonych
w ust. 1
5. Zapłaty za wykonane dostawy części i materiałów Zamawiający będzie dokonywał
przelewem w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury.
Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę po
terminie określonym w § 3 ust.4 pkt.2 lit. a umowy oraz na mniej niż na 20 dni przed
terminem płatności to utraci prawa naliczenia odsetek za opóźnienia w zapłacie za okres
od trzydziestego pierwszego dnia od wystawienia faktury do dwudziestego dnia po
otrzymaniu jej przez Zamawiającego. Ponadto w takiej sytuacji zostaną naliczone z tego
tytułu kary umowne zgodnie z § 10 ust.1 pkt.4 lit. c.
6. Zamawiający dokona zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy (cen)
określonego w ust. 1, w formie aneksu do niniejszej umowy, każdorazowo w przypadku
wystąpienia jednej z niżej wymienionych okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia.
7. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przesłanki, o której mowa w ust. 6 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części
przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi niniejszą umową, po
dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę VAT; w takim przypadku
Zamawiający dokona zwiększenia lub zmniejszenia (odpowiednio do zmiany stawek
VAT): kwoty należnego podatku VAT.
1.
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8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 2, Wykonawca złoży do
Zamawiającego pisemny wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia (cen,
określonych w ust.1) w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po
wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za
pracę. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą
wzrosły koszty realizacji przedmiotu niniejszej umowy t.j. dostawy do Zamawiającego
danej części i materiałów kreślonych w § 1 ust. 1, w szczególności Wykonawca będzie
zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na podwyższenie ceny dostawy danej
części i materiału w stosunku do ceny określonej w ust. 1. Wniosek powinien obejmować
jedynie te koszty związane z dostawą danej części i materiału , które Wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wynagrodzeń poszczególnych
pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie
wejścia w życie zmiany, części przedmiotu niniejszej umowy, do wysokości
wynagrodzenia minimalnego obowiązującego po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej
części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. Nie będą
akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę.
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt. 3, Wykonawca złoży do
Zamawiającego pisemny wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia (ceny
określonej w ust. 1) w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty, o
którą wzrosły koszty realizacji przedmiotu niniejszej umowy t.j. dostawy do
Zamawiającego danej części i materiału określonego w § 1 ust. 1, w szczególności
Wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych
wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na
podwyższenie ceny dostawy danej części i materiału w stosunku do ceny określonej w
ust. 1. Wniosek powinien obejmować jedynie te koszty związane z dostawą danej części i
materiału, które Wykonawca oraz druga strona umowy o pracę lub innej umowy
cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną
nieprowadzącą działalności gospodarczej, biorących udział w realizacji pozostałej do
wykonania w momencie wejścia w życie zmiany, części przedmiotu niniejszej umowy ,
ponosi obowiązkowo w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.
10. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3, na koszty
wykonania przedmiotu niniejszej umowy , należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania waloryzacji.

§ 10
Kary umowne
1.

Strony ustalają następujące kary umowne:
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1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy tj.: brak realizacji dostaw części i
materiałów w trybie natychmiastowym „od ręki” , o których mowa w § 2 ust. 1 pkt
1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10 % ceny niezrealizowanego w tym trybie zamówienia i (lub)
zapotrzebowania (za sam fakt wystąpienia braku realizacji zamówienia lub
zapotrzebowania),
b) w wysokości 5 % ceny niezrealizowanego zamówienia i (lub) zapotrzebowania
za każdy dzień zwłoki , jeżeli opóźnienie w realizacji dostaw części i materiałów
będzie większe niż jeden dzień,
2) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy tj. braku realizacji dostaw części i
materiałów w terminie określonym w § 2 ust.1 pkt 2, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % ceny niezrealizowanego
zamówienia lub zapotrzebowania, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3) w przypadku, gdy opóźnienie, o którym mowa w pkt 1 i (lub) 2, przekroczy 5 dni:
a) wysokość kar umownych, obliczonych zgodnie z pkt 1 i (lub) 2, ulega
podwojeniu,
b) Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym,
4) za nienależyte wykonanie umowy polegające na:
a) nie poinformowaniu na piśmie Zamawiającego przez Wykonawcę o podjętych
działaniach naprawczych zgodnie z zasadami, o których mowa w § 5 ust. 2,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2000 zł, za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w złożeniu w/w pisemnej informacji,
b) podjęciu przez Wykonawcę nieskutecznych działań naprawczych, o których
mowa w § 5 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 10000 zł,
c) dostarczenia przez Wykonawcę z opóźnieniem tj. po terminach określonych w §
3 ust. 4, faktur za zakupione części i materiały, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną za każdy stwierdzony przypadek (fakturę) w
wysokości 50 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
d) nie zamieszczenia przez Wykonawcę w treści faktur za zakupione części i
materiały indeksów wewnętrznych Zamawiającego (o których mowa w §3 ust.
5), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za
każdy stwierdzony przypadek (pozycję na fakturze, której nie przypisano
indeksu wewnętrznego Zamawiającego),
e) braku realizacji lub realizacji niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2013,poz. 1232 z póź. zm.), w
zakresie odbierania odpadów określonych w § 7 niniejszej umowy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony i
udokumentowany przez Zamawiającego przypadek – zapłacenie tej kary nie
zwalnia Wykonawcy z wykonywania w/w obowiązku,
5) za wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 2% ceny transakcji, o której mowa w § 9 ust. 2.
Za nieterminowe uregulowanie należności Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe
według obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Niezależnie od kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, Zamawiającemu w
przypadku braków części i materiałów w trybie natychmiastowym „od ręki”, o którym
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mowa w §2 ust 1 pkt. 1 lub (i) braku realizacji dostaw części i materiałów w terminie
określonym w § 2 ust 1 pkt. 2, przysługuje prawo zakupu wyżej wymienionych
brakujących części i materiałów, u innych Wykonawców i obciążenia Wykonawcy
ewentualną różnicą w cenie pomiędzy ceną danej brakującej części lub materiału,
określoną w danym załączniku do umowy (załączniki od nr 1 do nr 14), a ceną zakupu
u danego Wykonawcy.
Należności za kary umowne będą rozliczane poprzez kompensatę w terminach
płatności faktur za wykonane dostawy.
§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……… ,
w wysokości 3% ceny oferty, co stanowi kwotę: ……………… zł.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem ust. 3, zostanie
zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane (wykonanie wszystkich zobowiązań
wynikających z umowy), na zasadach określonych w art. 151 ust. 1-3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1579).
3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy,
Zamawiający pozostawi 30% kwoty, o której mowa w ust. 1.
4. Kwota, o której mowa w ust. 3, zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w
piętnastym dniu po upływie okresu rękojmi za wady, o której mowa w ust. 3, licząc
od dnia dostarczenia ostatniej części lub materiału.

1.

§ 12
Zmiany umowy
1.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w zakresie:
1) dostarczanych części i materiałów, o których mowa w § 1 niniejszej umowy w
przypadku:
a) ustawowej konieczności zmiany technologii produkcji danych części i
materiałów (np.: wejście w życie przepisów zakazujących produkcji świetlówek
jarzeniowych),
b) zaprzestania produkcji danych części i materiałów przez ich producentów(np.
zaprzestanie prowadzenia działalności przez danego producenta w zakresie
objętym umową), o ile producent ten był określony co do tożsamości,
2) producentów oferowanych części i materiałów poprzez wprowadzenie innego
producenta części i materiałów.
3) w uzasadnionych przypadkach (np.: zakup przez Zamawiającego nowych
autobusów, urządzeń, ect.) wprowadzenia do umowy części i materiałów, których
pierwotnie nie obejmowały załączniki od nr 1 do nr 14, do umowy, z tym
zastrzeżeniem:
a) że ceny nowo wprowadzonych do umowy części i materiałów ustalone będą w
ramach wzajemnych negocjacji stron umowy, a ich poziom nie może być
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wyższy niż średnie ceny tych części i materiałów ustalone przez Zamawiającego
u innych Wykonawców,
b) że łączna cena nowowprowadzonych do umowy części i materiałów nie może
być wyższa niż 5 % całkowitej ceny transakcji (ceny umowy), ceny o której
mowa w § 9 ust 2,
c) zapisów, o których mowa w § 1 ust 3.
Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa:
1) w ust.1 pkt.1 i 2 przedstawienie przez Wykonawcę stosownych dokumentów, z
których wynika konieczność wprowadzenia zmian. Zamawiający po dokonaniu
analizy tych dokumentów podejmie decyzję o zmianie umowy w przedmiotowym
zakresie,
2) w ust.1 pkt.3 jest przedłożenie przez Zamawiającego stosownego wniosku.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian umowy w zakresie cen
określonych w § 9 ust.1, w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT; w
takim przypadku zwiększeniu lub zmniejszeniu (odpowiednio do zmiany stawek
VAT) ulegną:
1) kwoty podatku VAT zawarte w cenach jednostkowych,
2) ceny jednostkowe części i materiałów (ceny te zostaną zmienione odpowiednio o
kwotę, o jaką zmianie uległ podatek VAT).
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian umowy w zakresie
obniżenia cen jednostkowych przez Wykonawcę, określonych w § 9 ust.1. Warunkiem
takiej zmiany jest przedstawienie przez Wykonawcę informacji Zamawiającemu
zawartej np. w treści faktury, z której co najmniej będzie wynikać:
1) indeks i nazwa części (materiału), którego ma dotyczyć przedmiotowa zmiana
(indeks części lub materiału musi być tożsamy z zaoferowanym tj. zgodny
z treścią załączników nr 1-14 do umowy),
2) proponowana obniżka ceny części (materiału),
3) przyczyna obniżenia ceny części (materiału) np. oferta specjalna, akcja rabatowa,
4) czas obowiązywania obniżonej ceny części (materiału),
5) zapis, z którego będzie wynikać, że w przypadku zastosowania obniżki cen
pozostałe zapisy umowne pozostają bez zmian.
Zamawiający przewiduje zmiany instrukcji nadzoru nad wykonawcami stanowiącej
załącznik nr 22 do niniejszej umowy zgodnie z procedurą ISO.
Zamawiający przewiduje zmiany właścicieli procesu dostaw oraz koordynatorów
dostaw, o których mowa w § 15 ust.3 umowy.
§ 13
Prawo do odstąpienia od umowy oraz wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym

1.

W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
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Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń tj.
1) zaistnienia podstaw ogłoszenia upadłości Wykonawcy,
2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się majątku
Wykonawcy na rzecz wierzycieli,
3) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swojej firmy, również w razie
likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji,
4) określonym w § 5 ust.3 pkt.3,
5) określonym w § 10 ust.1 pkt.3 lit. b.
§ 14
Okoliczności siły wyższej

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie niniejszej umowy lub
opóźnienie jej wykonania, jeżeli spowodowane jest to okolicznościami siły wyższej. Przez
siłę wyższą uważa się wszelkie okoliczności leżące poza kontrolą Stron niniejszej umowy,
a w szczególności: wojny, rozruchy, strajki, lokauty i inne spory zbiorowe, klęski
żywiołowe, pożary, sabotaże.

§ 15
System Zarządzania
1. Zamawiający oświadcza, że w Spółce wdrożony został Zintegrowany System
Zarządzania zgodny z normą PN – EN ISO 9001:2009, ISO 14001:2004, PN -N 18001:
2004.
Z uwagi na powyższe Wykonawca zobowiązany jest podczas całego okresu trwania
umowy, realizować przedmiot umowy zgodnie z zasadami określonymi w „Zasadach
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz
ochrony środowiska obowiązujące na terenie PKM Sosnowiec Sp. z o. o.
dostawców/wykonawców/ najemców”, stanowiącej załącznik nr 22 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że funkcję nadzoru do zagadnień określonych w ust. 1 pełni
Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ.
3. Zamawiający ustanawia:
1) Właściciela procesu dostaw:
- ………………………- ………………………………,
2) Koordynatorów dostaw:
- ……………………………. - ………………………………………….,
- …………………………….. - ……………………………………….., itd.
§ 16
Podwykonawcy
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(niniejszy paragraf umowy zostanie dostosowany stosownie do treści oświadczenia
złożonego przez Wykonawcę na druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ na
poniższą okoliczność)
1. Wykonawca oświadcza, że zrealizuje przedmiot umowy własnymi siłami bez udziału
podwykonawców/ z udziałem podwykonawców zdolnych do wykonywania przedmiotu
Umowy.
2. Wykonawca następującą część zamówienia ………………………,
powierza
podwykonawcy ……………………………… .
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powołał się na zasadach określonych w ustawie, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia objętego przedmiotową umową.
§ 17
Ustalenia końcowe
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy, licząc od dnia ………….. r.
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić przed terminem określonym w ust. 1 jedynie
w przypadkach określonych w § 13 niniejszej umowy, a także za porozumieniem stron.
3. Jeżeli cena transakcji (cena oferty określona w § 9 ust. 2 niniejszej umowy) nie zostanie
wyczerpana w terminie, o którym mowa w ust 1, dopuszcza się możliwość przedłużenia
okresu obowiązywania umowy nie dłużej jednak niż do 48 miesięcy, licząc od dnia jej
obowiązywania.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, a ich
wprowadzenie możliwe jest jedynie w przypadkach, o których mowa w artykule 144
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie
postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ustawy z dnia
29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywać sądy właściwe dla
siedziby Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
8. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej umowy,
obciążyć jej, ani w inny sposób nią rozporządzać na rzecz osób trzecich, bez uzyskania
na czynności te pisemnej zgody Zamawiającego.
9. Wykonawca ustanawia koordynatora realizacji przedmiotu umowy w osobie:
………………………. – tel. kontaktowy …………………………………… .

Zamawiający:

Wykonawca:
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Załączniki stanowiące integralną część umowy:
Załącznik nr 1 – wykaz części do autobusów Solaris
Załącznik nr 2 – wykaz części do autobusów MAN,
Załącznik nr 3 – wykaz części do autobusów Mercedes,
Załącznik nr 4 – wykaz części do autobusów Jelcz,
Załącznik nr 5 – wykaz żarówek, świetlówek, świateł do jazdy dziennej, taśm świecących
Załącznik nr 6 – wykaz łożysk,
Załącznik nr 7 – wykaz pasków klinowych,
Załącznik nr 8 – wykaz artykułów elektrycznych,
Załącznik nr 9 – wykaz artykułów wykonanych z metali kolorowych i stali,
Załącznik nr 10 – wykaz śrub, nakrętek, podkładek, blachowkrętów oraz nitów,
Załącznik nr 11 – wykaz materiałów pomocniczych,
Załącznik nr 12 – wykaz filtrów,
Załącznik nr 13 – wykaz lakierów i materiałów pomocniczych do lakierowania,
Załącznik nr 14 – wykaz zacisków hamulcowych
Załącznik nr 15 – oferta złożona do przetargu (załącznik dołączony na etapie podpisania
umowy),
Załącznik nr 16 – wzór druku zamówienia na części i materiały,
Załącznik nr 17 – wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania zamówień i zapotrzebowań
(załącznik dołączony na etapie podpisania umowy),
Załącznik nr 18 – wzór druku protokołu reklamacyjnego,
Załącznik nr 19 –
dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy(załącznik dołączony na etapie podpisania umowy),
Załącznik nr 20 – dokumenty potwierdzające uprawnienia Wykonawcy i podwykonawcy do
wykonania zleconego zakresu prac (załącznik dołączony na etapie
podpisania umowy),
Załącznik nr 21 – projekt umowy najmu pomieszczeń magazynowych,
Załącznik nr 22 – Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa
przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące na terenie
PKM Sosnowiec Sp. z o. o, wraz z polityką zintegrowanego systemu
zarządzania,
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