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UMOWA 

sprzedaży autobusu  
 

zawarta w dniu ....................................... w …........................................... 

pomiędzy: 
 

spółką PODLASKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA NOVA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w 

Białymstoku, ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000246383, NIP 5420200091, nr REGON 

000617918, posiadająca kapitał zakładowy: …..................... zł, opłacony w całości, reprezentowanym 

przez: …....................................., 

 

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „stroną” 

a 

……………………………………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………………………………

………………. ………..………….  

 

reprezentowanym przez:.................................................... 

zwanym dalej “Wykonawcą” lub „stroną”,   

 

na skutek wyboru oferty Wykonawcy w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; dalej: 

„PZP”), strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż Zamawiającemu przez Wykonawcę następującego autobusu w 

liczbie – …. szt.: Autobus: marka: ………..…..……, typ: ….……..….……., rok produkcji: 

……..………, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr … do 

Umowy, a także formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr … do Umowy (dalej również: 

„autobus”). 

2. Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu autobusy, o których mowa w ust. 1 powyżej, a 

Zamawiający oświadcza, że autobusy te kupuje i zobowiązuje się zapłacić za nie cenę określoną w 

ofercie Wykonawcy.  
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3. Przedmiot zamówienia powinien cechować się parametrami i danymi eksploatacyjnymi oraz 

posiadać wyposażenie zgodne z opisem w SIWZ. 
 

Warunki realizacji umowy 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że autobus, o którym mowa w § 1 (w tym przy uwzględnieniu jego 

stanu, wyposażenia oraz dokumentów, które Wykonawca zobowiązany będzie przekazać 

Zamawiającemu), będzie nadawał się do bezpiecznego wykorzystywania go przez Zamawiającego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w działalności gospodarczej, a także że nie będą 

istniały żadne okoliczności uniemożliwiające lub ograniczające wykorzystywanie go w tym celu 

przez Zamawiającego. 

2. Wszystkie części, zespoły i podzespoły autobusu muszą być oryginalne – odpowiednie dla danej 

marki, typu i producenta. 

3. Autobus musi spełniać wymagania  odpowiednich  norm,  aprobat,  specyfikacji  technicznych  lub 

równoważnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Autobus  musi spełniać  wymagania  polskich  przepisów  w  sprawie dopuszczenia pojazdów do 

ruchu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.) w 

sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, a także 

wszelkich innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym prawa Unii Europejskiej, 

odnoszących się do autobusów i umożliwiających zgodne z prawem wykorzystywanie autobusów 

w działalności gospodarczej. 

5. Wykonawca oświadcza, że wszystkie autobusy będą posiadały niezbędne dokumenty zezwalające 

na ich rejestrację i eksploatację na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca oświadcza 

jednocześnie, że wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do rejestracji każdego z autobusów 

oraz eksploatacji na terenie RP dostarczy nie później niż w dniu realizacji dostawy autobusów. 

6. Czynności związane z rejestracją autobusów przeprowadzi na własny koszt Zamawiający. Gdyby 

jednak, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, odmówiono rejestracji i 

dopuszczenia autobusu do ruchu, całość kosztów związanych z dostosowaniem autobusu do 

polskich norm i wymagań zgodnych z polskimi przepisami homologacyjnymi, przepisami 

homologacyjnymi Unii Europejskiej i ustawą prawo o ruchu drogowym obowiązującymi w 

Rzeczypospolitej Polskiej poniesie Wykonawca. 

 
 

Termin wykonania umowy 

§ 3 

1. Autobusy stanowiące przedmiot sprzedaży muszą być gotowe do odbioru przez Zamawiającego 
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w terminie nie dłuższym niż … dni od daty zawarcia umowy. 

2. Za dzień wykonania przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego, w którym Zamawiający bez zastrzeżeń stwierdzi, że każdy 

dostarczony autobus jest zgodny z treścią Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, 

Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Ofertą Wykonawcy oraz zapisami niniejszej 

Umowy, a także, że przedmiot Umowy opisany w § 1 niniejszej Umowy w całości został 

wykonany. 

 

 

Odbiór autobusu  

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się odebrać autobusy w siedzibie Wykonawcy pod warunkiem, że 

siedziba ta znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem spełnienia 

świadczenia jest siedziba Zamawiającego. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość dostarczenia autobusów nie później niż 30 dni przed ich 

planowanym dostarczeniem (w formie pisemnej lub elektronicznej). Informacja o gotowości 

autobusów do odbioru musi być przekazana Zamawiającemu w takim czasie, aby bezusterkowy 

odbiór wszystkich pojazdów nastąpił najpóźniej w terminie 150 dni od zawarcia umowy.  

3. Zamawiający odbierze dostarczone autobusy niezwłocznie w terminie ustalonym przez 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia autobusów partiami, przed upływem terminu 

określonego w § 3 Umowy, po wcześniejszym (co najmniej 30 dniowym) ustaleniu terminu 

odbioru z Zamawiającym. 

5. W przypadku braku możliwości dokonania odbioru z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Zamawiający (w formie pisemnej lub elektronicznej) zawiadomi o tym 

Wykonawcę oraz wyznaczy inny termin dokonania odbiorów. 

6. Odbiór techniczny każdego autobusu odbywa się po dostarczeniu autobusu przez Wykonawcę 

w jego siedzibie. 

7. W ramach czynności odbioru technicznego Wykonawca zapewni możliwość przeprowadzenia 

jazdy próbnej na terenie siedziby Wykonawcy. 

8. W przypadku stwierdzenia istnienia wady fizycznej oraz/lub wady prawnej autobusu lub 

niezgodności z wymaganiami określonymi w § 1 ust. 1 Umowy, Zamawiający stwierdza 

istnienie wady lub niezgodności na piśmie oraz wyznacza termin oraz sposób usunięcia wady. 

9. W przypadku dostawy autobusu niezgodnego z Umową, dotkniętego wadami fizycznymi lub/i 

prawnymi, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
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a. Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad oraz określić na piśmie 

przyczynę odmowy odbioru oraz termin usunięcia wad. 

b. Zamawiający może odmówić odbioru, wskazując przyczynę odmowy odbioru oraz żądać 

c. dostarczenia autobusu wolnego od wad na koszt Wykonawcy w terminie wskazanym na 

piśmie. 

10. Nie usunięcie wad lub niezgodności w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich 

usunięcia na rachunek i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wszelkie 

powstałe z tego tytułu koszty Zamawiający może pokryć z wynagrodzenia Wykonawcy 

należnego z tytułu realizacji niniejszej Umowy lub zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. Odbiór techniczny odbędzie się na koszt Wykonawcy (m. in. koszt prób technicznych). Ocenie 

będzie podlegała także jakość wykonania autobusu i jego elementów. Odbiór każdego z 

autobusów potwierdza się treścią odrębnego protokołu odbioru technicznego. Protokół odbioru 

technicznego podpisuje Zamawiający, jeśli bez zastrzeżeń stwierdzi, że dostarczony autobus 

jest zgodny z treścią Szczegółowego opisu przedmiotu, Specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, Ofertą Wykonawcy oraz zapisami niniejszej Umowy, a także wolny od 

jakichkolwiek wad. 

12. Odbiór końcowy odbędzie się po dokonaniu odbioru technicznego ostatniego autobusu – 

podpisaniu ostatniego protokołu odbioru technicznego przez Zamawiającego oraz po 

zrealizowaniu wszystkich zobowiązań Wykonawcy. 

13. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego własności każdego autobusów następuje z 

chwilą wydania danego autobusu oraz podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

technicznego. 

14. Przeniesienie własności wyposażenia dodatkowego, narzędzi specjalnych, urządzeń, systemów 

następuje z chwilą ich dostarczenia i wydania Zamawiającemu wraz z autobusem. Czynność 

opisana w zdaniu poprzednim zostanie stwierdzona w protokole odbioru technicznego 

sporządzonym odrębnie dla każdego z autobusów, podpisanym przez Zamawiającego, po 

stwierdzeniu, że ww. elementy są zgodne z treścią Szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia, Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Ofertą Wykonawcy oraz zapisami 

niniejszej Umowy. 

15. W dniu odbioru technicznego autobus musi być sprawny, kompletny, właściwie wyposażony, a 

także musi odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia, a także ofercie Wykonawcy. 

16. Odbiór techniczny jak i końcowy nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu, podpisanego 

przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 



                  

    
 

5 
 

 
 

Cena sprzedaży  

§ 5 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

zgodnie z ofertą, sporządzoną przez Wykonawcę, wynosi: 

- Cena brutto …………………………………………PLN, słownie: 

…………………………………………… 

- Cena netto …………………………….……………PLN, VAT ……………% tj.: 

………………………PLN, 

2. Strony ustalają, że wymienione w ust. 1 kwota wynagrodzenia jest ostateczna i nie będzie 

podlegać żadnym negocjacjom.  

3. Cena netto określona w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie ciężary publicznoprawne 

(w tym w szczególności opłaty celne, podatki importowe, akcyzę) oraz wszelkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie, 

których poniesienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy (w tym w 

szczególności koszty: wszystkich dostaw i usług powiązanych, badań technicznych, odbiorów, 

realizacji obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi w tym serwisu w okresie 

gwarancji,  dostarczenia dokumentacji technicznej, oprogramowania, licencji, zapewnienia – w 

razie potrzeby - tłumaczeń na język polski do upływu terminu gwarancji i rękojmi w tym w 

związku z udzieloną autoryzacją). 

4. Należny podatek od towarów i usług VAT zostanie naliczony i zapłacony zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w Polsce. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług 

VAT, ceny brutto oraz stawki podatku VAT, określone w ofercie Wykonawcy ulegną 

odpowiedniej zmianie w taki sposób, aby wynikające z Umowy ceny netto pozostały 

niezmienione. Zmiana wskazana w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany niniejszej 

Umowy. 

5. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy tj. gdy Wykonawca jednorazowo dostarczy 

autobusy w ilości opisanej w § 1 ust. 1 Umowy, podstawą wystawienia faktury sprzedaży VAT 

jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego potwierdzający należyte 

wykonanie przedmiotu Umowy. 

6. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy, Zamawiający dokona zapłaty 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy w ten sposób, że po dostarczeniu 

przez Wykonawcę pojedynczego autobusu i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru 
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technicznego w warunkach, o których mowa w § 4 ust. 11 Umowy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy 1/15 wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Podstawą zapłaty za 

fakturę sprzedaży dotyczącą ostatniego z dostarczonych autobusów jest podpisany przez 

Zamawiającego protokół odbioru technicznego tego autobusu oraz protokół odbioru końcowego 

potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu Umowy. 

7. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany 

na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i 

zgodnie z Umową faktury sprzedaży VAT, o ile jest on ujęty w wykazie, o którym mowa w art. 

96b ustawy o podatku od towarów i usług. 

8. Na fakturach Wykonawca zobowiązany jest zamieścić numer niniejszej Umowy. 

9. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby 

trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie 

może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 

K.C.), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek.  

11. W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w § 11, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo potrącenia naliczonej kwoty z należności przysługującej Wykonawcy z tytułu realizacji 

przedmiotu umowy, co na Wykonawca wyraża zgodę. 

 

Osoby uprawnione do kontaktów 

§ 6 

1. Osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy ze strony Zamawiającego jest Pan/Pani* 

………..……………….., tel. …………………………., e-mail: 

…………………………………………. . 

2. Osobą odpowiedzialną za  wykonanie umowy  ze  strony  Wykonawcy  jest Pan/Pani* 

………..……………….., tel. …………………………., e-mail: 

…………………………………………. 

3. Strony zobowiązują się informować wzajemnie na piśmie o zmianie osób odpowiedzialnych za 

realizację przedmiotu umowy. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy i wywiera skutek od dnia 

doręczenia drugiej stronie pisma informującego o dokonaniu zmiany.  

 

 

Serwis 

§ 7 

1. W czasie trwania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się posiadać na terenie 

Rzeczypospolitej minimum 5 stacji serwisowych, w tym 1 stację w województwie podlaskim. 
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W celu zapewnienia możliwości obsługi serwisowej, Wykonawca musi dysponować najpóźniej 

do dnia dostawy autobusów, autoryzowanym serwisem posiadającym możliwość wykonania 

wszystkich usług serwisowych przy autobusach oferowanego typu, w tym pełnego zakresu 

napraw powypadkowych nadwozi autobusów.  

2. W przypadku braku stacji serwisowej w województwie podlaskim, Wykonawca zobowiązuje 

się zapewnić w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego ekipę pracowników 

do wykonania napraw oraz obsług w okresie trwania umowy w miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego (usługi serwisowania). 

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach usługi serwisowania przywrócenia właściwości 

użytkowych autobusom poprzez regeneracje lub wymianę zużytych części usuwając grupy 

uszkodzeń (awarii) powstałych  awaryjnie, nie planowanych i wynikających z różnych 

aspektów użytkowania autobusów, gdzie nie jest  możliwe określenie ich częstotliwości i 

rodzaju. 

4. Wykonawca będzie gwarantem dobrej jakości usług i napraw wykonanych przez siebie (i 

ewentualnie  przez podwykonawców) w szczególności układów mających bezpośrednio wpływ 

na bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu. 

5. Części użyte do naprawy będą nowe, oryginalne producenta pojazdu. Wszystkie części 

zamienne, podzespoły, materiały eksploatacyjne, stosowane do naprawy muszą być wolne od 

wad prawnych. 

6. Naprawa pojazdów zostanie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi 

przez producenta danej marki pojazdu. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w autobusie (lub 

podzespole)  od momentu przekazania autobusu do naprawy, do czasu pozytywnego odbioru po 

wykonaniu usługi. 

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć części zamienne w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

roboczych począwszy od zgłoszenia zapotrzebowania na te części przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do części nieobjętych gwarancją oraz 

napraw pogwarancyjnych – poprzez zapewnienie możliwości zakupu i wykonania napraw 

odtworzeniowych (powypadkowych), niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji autobusów 

przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru przedmiotu Umowy. W przypadku zaprzestania 

produkcji ww. części bądź zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę, 

zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, jak również wskazania 

nazwy i adresu innego dostawcy. 
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10. Wykonawca w okresie pogwarancyjnym zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek 

działań faktycznych i prawnych, bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub przez podmioty 

należące do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 229 z późn. 

zm.), których celem lub skutkiem będzie lub może być ograniczenie Zamawiającego w prawie 

zakupu części zamiennych, elementów i zespołów lub podzespołów u producentów lub 

dystrybutorów tych produktów. Na życzenie Zamawiającego w razie potrzeby naprawy lub 

wymiany części autobusu, Wykonawca wskaże wszystkich producentów tej części zamiennej. 

11. Wykonawca zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu pomocy w rozwiązaniu każdego 

problemu dotyczącego każdego z autobusów, będących przedmiotem dostawy. 

 

Dokumentacja techniczna, oprogramowanie oraz licencje 

§ 8 

 

1. Nie później niż w dniu realizacji dostawy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

dokumentację techniczną autobusów oraz oprogramowanie a także udzieli niezbędnych licencji. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do dokumentacji technicznej oraz do 

oprogramowania i jest uprawniony do udzielenia Zamawiającemu licencji na dokumentację 

techniczną oraz licencji na oprogramowanie. 

3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przekazana Zamawiającemu dokumentacja techniczna 

oraz przekazane oprogramowanie, nie będą naruszać prawem chronionych interesów, praw oraz 

dóbr osób trzecich. 

4. Wykonawca bez dodatkowych opłat, zobowiązany jest dostarczyć sporządzoną w języku 

polskim następującą dokumentację techniczną i oprogramowanie: 

a. dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdów w Polsce, 

b. dokumentację użytkowania autobusu dla kierowcy - w wersji papierowej w ilości …. sztuk, 

c. kompletna dokumentacja techniczno – eksploatacyjna, 2 komplety w wersji papierowej i 

elektronicznej lub w wersji online z bezpłatnym dostępem, w przypadku gdy dokumentacja 

techniczna autobusu będzie aktualizowana w formie elektronicznej online, Wykonawca 

musi zapewnić Zamawiającemu pełny do niej bezpłatny dostęp, przez okres co najmniej 5 

lat, 

d. instrukcji napraw wszystkich zespołów, urządzeń i układów stosowanych w dostarczonych 

autobusach – 2 komplety w wersji papierowej i elektronicznej lub w wersji online z 

bezpłatnym dostępem, w przypadku gdy dokumentacja techniczna autobusu będzie 
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aktualizowana w formie elektronicznej online, Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu 

pełny do niej bezpłatny dostęp, przez okres co najmniej 5 lat, 

e. pełny katalog części zamiennych autobusu - 2 sztuki w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej lub w wersji online z bezpłatnym dostępem, w przypadku, gdy dokumentacja 

techniczna autobusu będzie aktualizowana w formie elektronicznej online, Wykonawca 

musi zapewnić Zamawiającemu pełny do niej bezpłatny dostęp, przez okres, co najmniej 5 

lat, 

f. wyciągi z homologacji (może zostać dostarczony w języku oryginalnym pod warunkiem, że 

nie będzie to przeszkodą w zarejestrowaniu pojazdu), 

g. książki gwarancyjne, 

h. karty pojazdów, 

i. schematy układu elektrycznego, pneumatycznego, ogrzewania, chłodzenia, klimatyzacji, 

kierowniczego, zawieszenia, smarowania, hydraulicznego, napędowego, instalacji 

elektrycznej autobusu wraz z wykazem elementów – 2 komplety w wersji papierowej i 

elektronicznej lub w wersji on – Line z bezpłatnym dostępem, 

j. szczegółowe rysunki rozplanowania przestrzeni pasażerskiej - 2 komplety, 

k. rysunek rozmieszczenia elementów sterowania w kabinie kierowcy, wraz z opisem 

wszystkich zamontowanych elementów - 2 komplety, 

l. oprogramowanie i konieczne urządzenia do programowania i obsługi tablic informacyjnych 

– 1 komplet. 

 

Rękojmia za wady i gwarancja  

§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, że odpowiada względem Zamawiającego za wady fizyczne oraz prawne 

przedmiotu niniejszej Umowy, w tym za wady wbudowanych urządzeń i materiałów, które istniały 

w chwili odbioru technicznego przedmiotu Umowy lub wynikły z przyczyny tkwiącej w 

przedmiocie Umowy (rękojmia).  

2. Wykonawca oświadcza, że gwarantuje bezusterkową eksploatację każdego z autobusów, a w 

przypadku wystąpienia wad – ich usunięcie lub dostarczenie części zgodnie z żądaniem 

Zamawiającego. 

3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady jest równa okresowi udzielonej gwarancji należytej 

jakości. 

4. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości cało-pojazdowej, tj. bez limitu 

kilometrów, na wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących nie tylko w przedmiocie niniejszej 
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Umowy, w tym za wady wbudowanych urządzeń i materiałów, wady zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną na okres … miesięcy. 

5. Bieg terminu gwarancji należytej jakości oraz rękojmi za wady rozpoczyna się z dniem wydania 

autobusu Zamawiającemu oraz podpisania protokołu odbioru technicznego. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji należytej jakości lub rękojmi za wady 

także po upływie terminu rękojmi lub gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego 

terminu. 

7. Zobowiązanie Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji przechodzi na jego ewentualnych 

następców prawnych. 

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji należytej jakości niezależnie od 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

9. Wszelkie koszty związane z wymianą wadliwych części ponosi Wykonawca. 

10. Świadczenia gwarancyjne w okresie gwarancji polegają w szczególności na:  

a. zapewnieniu pełnego dostępu do części zamiennych, informacji technicznej oraz usług 

serwisowych przez cały okres udzielonej gwarancji, 

b. bezpłatnym wykonaniu przeglądów, obsług i napraw przez Wykonawcę, w tym wymianę lub 

naprawę części uznanych przez producenta za wadliwe pod względem materiału. W przypadku 

konieczności wykonania naprawy w zewnętrznym serwisie autoryzowanym, również pokryciu 

pełnych kosztów przejazdu autobusu lub jego holowania do serwisu oraz z powrotem lub 

pokryciu kosztów demontażu i montażu podzespołu/zespołu do autobusu i kosztów transportu 

do serwisu, 

11.  Gwarancja określona czasowo, o której mowa w ust. 4, ulega przedłużeniu o:  

a. czas wyłączenia autobusu z eksploatacji spowodowany uszkodzeniem w okresie gwarancji, 

określony liczbą dni przebywania autobusu w naprawie gwarancyjnej, licząc od dnia 

zgłoszenia usterki autobusu, do dnia zwrotu autobusu po naprawie włącznie, 

b. czas od zgłoszenia uszkodzenia, w tym w przypadku konieczności przetransportowania 

autobusu, do dnia zwrotu autobusu po naprawie łącznie, 

c. czas zgłoszenia uszkodzenia, w przypadku wykonywania naprawy na terenie Zamawiającego, 

do daty zakończenia naprawy. 

12. Wykonawca wyraża zgodę, bez utraty gwarancji, na: 

a. naklejanie folii prezentujących informacje graficzne, na zewnątrz nadwozia autobusu (szyby, 

lakierowane poszycie) o ile w toku nakładania i zdejmowania folii nie nastąpi uszkodzenie 

powłoki lakierniczej, porysowanie lakieru lub szyby ostrym narzędziem lub nacięcie 

uszczelnień pomiędzy poszczególnymi elementami oblachowania i oszklenia, 
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b. ewentualne naprawy związane z uszkodzeniem powłoki lakierniczej poprzez niewłaściwe 

naklejanie lub ściąganie informacji graficznych nie będą stanowić przedmiotu 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i zostaną usunięte zgodnie z technologią 

lakierowania Wykonawcy, 

c. naklejanie piktogramów, informacji dla pasażerów, logo, nr taborowych, itp. na poszyciach 

zewnętrznych i w przestrzeni pasażerskiej, 

d. instalację urządzeń związanych z prowadzoną działalnością usługową, np. kas fiskalnych. 

Instalacja tych urządzeń odbywać się będzie w sposób uzgodniony z Wykonawcą. 

13. W okresie gwarancji wszystkie naprawy będą się odbywać z użyciem nowych oryginalnych 

części zamiennych 

14. Gwarancja na nowe części wymienione w ramach gwarancji biegnie od początku i nie kończy 

się z chwilą zakończenia okresu gwarancji udzielonej na cały autobus. 

16. O wystąpieniu wady Zamawiający zawiadamia Wykonawcę. Zamawiający według własnego 

uznania może żądać wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad lub naprawy. 

17. Usunięcie wady może być dokonane przez Zamawiającego w ramach udzielonej zgody. 

18. Wykonawca ma prawo do podjęcia decyzji o miejscu usunięcia wady lub wykonania naprawy 

we własnym lub innym autoryzowanym warsztacie. 

19. Jeżeli Wykonawca udzielił Zamawiającemu zgody, o której mowa w ust. 17 po wcześniejszym 

ustaleniu przez Zamawiającego możliwość usunięcia wady we własnym zakresie, Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia części zamiennych w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, 

licząc od daty zgłoszenia wady. 

20. W przypadku przestoju autobusu z powodu naprawy gwarancyjnej wykonywanej w warsztacie 

Wykonawcy, trwającej powyżej 7 dni, Wykonawca na wniosek Zamawiającego ma obowiązek 

dostarczyć zamawiającemu autobus zastępczy na okres niesprawności, niezwłocznie, jednak w terminie 

nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia żądania przez  Zamawiającego. W 

przypadku niedostarczenia autobusu zastępczego w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

Zamawiający może wynająć pojazd zastępczy na koszt Wykonawcy. Parametry techniczne autobusów 

zastępczych mają odpowiadać parametrom, o których mowa w niniejszej. 

21. Wykonawca oświadcza, że obciążają go koszty usunięcia wady, w szczególności koszty 

demontażu, zakupu i dostarczenia elementów wolnych od wad, koszty robocizny, materiałów, 

ponownego zamontowania oraz uruchomienia, koszty transportu – w przypadku gdy usunięcie wady 

wymaga przemieszczenia w miejsce inne niż usytuowanie przedmiotu niniejszej Umowy. 

22. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o usunięciu wady. 
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23. Jeżeli z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy nie usunie on wady w wyznaczonym terminie 

lub usunie wadę w sposób nienależyty, Zamawiający ma prawo usunąć wadę na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

24. W wypadku opisanym w powyższym ustępie niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany 

jest pokryć koszty usunięcia wady w terminie 30 dni od dnia przedłożenia przez Zamawiającego 

dowodu stwierdzającego wysokość poniesionych kosztów przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Zamawiającego. Brak zapłaty lub odmowa zwrotu kosztów poniesionych w okolicznościach 

opisanych w zadaniu poprzednim, uprawnia Zamawiającego do potrącenia poniesionych należności z 

zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej Umowy. 

25. W przypadku trzykrotnie powtarzających się napraw tego samego rodzaju tego samego 

elementu w tym samym autobusie, a także w przypadku trzykrotnie powtarzających się napraw 

wynikających z wad konstrukcyjnych lub/i wykonawczych – uniemożliwiających prawidłową 

eksploatację danego autobusu, Zamawiający może żądać wymiany autobusu na nowy, wolny od wad. 

Termin dostarczenia autobusu wolnego od wad nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia zgłoszenia 

reklamacji. 

26. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z 

zapisami dokumentów gwarancyjnych oraz otrzymaną od Wykonawcy dokumentacją. 

 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 10 

1. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego Wykonania 

przedmiotu Umowy Wykonawca wnosi do Zamawiającego zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, tj…………….zł 

(słownie: ……………….), w formie:…………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy obejmuje wszystkie roszczenia jakie 

przysługują Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w 

tym wszystkich roszczeń przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady wobec Wykonawcy. 

3. Zabezpieczenie zostało wniesione w jednej z form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (wskazanych szczegółowo w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia) tj. w formie ............................................................ 

4. W terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego stwierdzającego, że przedmiot 

Umowy został wykonany w całości zgodnie z SIWZ, Ofertą Wykonawcy oraz zapisami 

niniejszej Umowy, Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (z 
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wyjątkiem sytuacji, gdy z dokumentu na podstawie którego udzielono zabezpieczenia wynika, 

że przestaje on wiązać w określonym terminie mimo iż nie został zwrócony). 

5. Pozostała część zabezpieczenia tj. 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie 

zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, o której mowa w § 

8 ust. 3 w zw. z ust. 4 Umowy. 

 

Odstąpienie od umowy 

§ 11 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Odstąpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w formie 

pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający nie będzie zobowiązany 

zwrócić Wykonawcy kosztów jakie Wykonawca poniósł w związku z Umową. 

4. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 

wskazanej w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Odpowiedzialność stron - kary umowne 

§ 12 

1. Wykonawca oświadcza, że pojazdy stanowiące przedmiot sprzedaży, są wolne od wad prawnych, 

nie są obciążone prawami osób trzecich oraz nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, 

którego przedmiotem są te pojazdy ani nie stanowią one przedmiotu zabezpieczenia. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone 

Zamawiającemu w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej umowy. 

3. W  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonywania  umowy  Wykonawca  zapłaci 

Zamawiającemu następujące kary umowne w wysokości: 

a) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy w wysokości 5 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy; 

b) za opóźnienie w realizacji dostawy - w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia, za 

każdy niedostarczony autobus, 

c) za nie stawienie się przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym miejscu i czasie, w celu 

dokonania odbioru końcowego autobusu – 500 zł za każde nie stawienie się, za każdy 

autobus, 
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d) za opóźnienie dostawy wyposażenia dodatkowego lub/i urządzeń dodatkowych – 500 zł, za 

każdy dzień opóźnienia; 

e) za zwłokę w usunięciu wady stwierdzonej podczas odbioru technicznego któregokolwiek 

autobusu poza termin wskazany przez Zamawiającego – odrębnie za każdy autobus, którego 

wada dotyczy – w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia; 

f) za przestój autobusu z powodu naprawy gwarancyjnej wykonywanej przez serwis własny 

Wykonawcy trwający dłużej niż 7 dni jednak nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia zgłoszenia 

Wykonawcy naprawy gwarancyjnej, w wysokości 500 zł za każdy dzień przestoju, za każdy 

autobus, 

g) za przestój autobusu z powodu naprawy gwarancyjnej trwający dłużej niż 30 dni licząc od 

dnia zgłoszenia Wykonawcy naprawy gwarancyjnej, w wysokości 1500 zł za każdy dzień 

przestoju za każdy autobus, 

h) za opóźnienie w dostawie przez Wykonawcę części do napraw gwarancyjnych i przestoju 

autobusu z tego tytułu, w wysokości 500 zł każdy dzień opóźnienia, 

i) 20% wartości ceny sprzedaży brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

4. Wykonawca może uniknąć kary umownej, o której mowa w ust. 3 lit. f jeśli na czas usuwania 

usterki, dostarczy autobus zastępczy o parametrach odpowiadających parametrom autobusów 

objętych umową. Wszelkie odstępstwa parametrów autobusów zastępczych są dopuszczalne za 

zgodą Zamawiającego. 

5. Zobowiązany do zapłaty kary umownej winien uregulować karę w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę temu terminowi, 

Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę lub pokryć w całości lub w części z przeznaczonego 

na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 

wartość zastrzeżonych kar umownych do wysokości pełnej szkody na zasadach ogólnych (zgodnie z 

art. 484 § 1 Kodeksu cywilnego). 

7. Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają wiążące w wypadku odstąpienia od umowy. 
 

Postanowienia końcowe 

§ 13 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z najwyższą profesjonalną 

starannością w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 
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2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w zakresie dotyczącym 

przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku działania siły wyższej 

uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie; w takim wypadku termin wykonania  Umowy może 

ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą. Zdarzenia 

siły wyższej obejmują – wojny, rewolucje, agresje, bunty, powstania, zamieszki oraz inne publiczne 

nieporządki, zdarzenia żywiołowe - pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, gradobicia, 

epidemie, strajki, lokauty oraz inne okoliczności, będące poza możliwym wpływem Wykonawcy lub 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy na skutek zmian uwarunkowań finansowych po stronie Zamawiającego. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy opóźnienie w 

wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę 

terminu. 

5. Zamawiający i Wykonawca mają prawo za obopólną zgodą do wprowadzania zmian w zakresie 

dotyczącym wymagań technicznych autobusów, jeżeli będzie to wynikało z: 

a. pojawienia się na rynku już po zawarciu Umowy nowych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów lub uzyskanie 

korzystniejszych parametrów technicznych, 

b. zaniechania lub wycofania z produkcji określonych materiałów lub elementów wskazanych w 

Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 

c. zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub norm. 

6. Zmiany, o których mowa wyżej, nie mogą powodować wzrostu wynagrodzenia umownego - 

obniżenie wynagrodzenia z tego powodu jest dopuszczalne. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, umowa podlegać będzie zmianie w takim 

zakresie, w jakim zmiany są niezbędne do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów. 

8. Wniosek danej strony o dokonanie zmian w Umowie powinien być składany na piśmie i 

zawierać dokładny opis proponowanej zmiany. Do wniosku należy załączyć dokumenty uzasadniające 

wprowadzenie zmiany. Po otrzymaniu wniosku o dokonanie zmiany lub po złożeniu propozycji 

zmiany, druga strona pisemnie poinformuje stronę składającą wniosek o możliwości wprowadzenia 

zmian. 

9. Zmiany Umowy mogą zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 14 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na osoby trzecie. Zgoda taka wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufnego charakteru informacji uzyskiwanych od drugiej 

strony w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

§ 16 

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach 

swojego statusu, danych, uprawnień i obowiązków, które mogą mieć wpływ na obowiązywanie lub 

wykonywanie niniejszej umowy. 

 

§ 17 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie właściwe przepisy PZP, a także Kodeksu 

cywilnego. 

§ 18 

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle umowy rozstrzygać będą Sądy Powszechne właściwe dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 19 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron i 

obowiązuje od dnia jej zawarcia.  

  
 
 
 

         ZAMAWIAJĄCY:                                                                                             WYKONAWCA: 

 
 
 
 
 
 
 

 


