Załącznik nr 3
Projekt umowy nr ZB/RL/…/2017
Zawarta w dniu ………….. roku w Radomiu, pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Radomiu Spółka z o. o. ul Wjazdowa 4
26-600 Radom wpisaną do ewidencji KRS pod numerem 0000047499, REGON
670673852, NIP 796-00-12-796 reprezentowanym przez:
1.
2.
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” ,
a
………………………………………………………………………………………………………
…………
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………
…………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
zwanych w dalszej części umowy łącznie Stronami, bądź każda z osobna Stroną.
Strony zawierają umowę w wyniku postępowania poza reżimem ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych – art. 138a ust. 3 w związku z art. 132 ust. 1
pkt 6 poniżej 418 000 euro – zamówienia sektorowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz.
2164 z późn. zm).
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego
regeneracji (bieżnikowania) 150 sztuk opon w rozmiarze 275/70R22,5.
1.

Wymagania ogólne dla usługi regeneracji opon – wymaga się bezwzględnie
aby:

a.

Opony regenerowane były w technologii „na zimno”. Poprzez technologię „na
zimno” należy rozumieć regenerację polegającą na przyklejeniu do
oszorstkowanej opony gumowego pasa z gotową już rzeźbą bieżnika: procesy
termiczne stosowane w tej technologii służą jedynie wywołaniu zjawiska
wulkanizacji łączonych elementów.
Regeneracja opon odbywała się zgodnie z procedurami zawartymi w regulaminie
Nr 109 EKG ONZ w jednostce bieżnikującej opony, posiadającej homologację
wydaną przez kompetentną władzę na podstawie przedmiotowego regulaminu.
Opony regenerowane były przystosowane do stosowania ich w autobusach
w regularnej komunikacji miejskiej w warunkach letnich jak i zimowych.

b.

c.

§2
Wartość umowy
1.

Cena jednostkowa naprawy każdej opony 275/70/R22,5 wynosi netto ……….PLN,
słownie: (…………….), podatek VAT …………. PLN, słownie: (………………) ;
brutto ……….. PLN słownie: (………………………………).
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2.

Całkowita wartość umowy, czyli łącznie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy, wynosi netto …………. PLN, słownie: (……………………….),
podatek VAT………………. PLN, słownie: (…………………………………..), brutto
…………………… PLN słownie: (………………………………..)
§3
Termin wykonania umowy

1.

Termin zakończenia realizacji umowy – 1 rok.
§4
Warunki płatności

2.

Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazany na fakturze
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty wystawienia
prawidłowo i zgodnie z umową faktury ( za dostarczany i odebrany bez
zastrzeżeń).
Ceny nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy.

3.

Ceny zawierają koszt transportu z/do Zamawiającego

4.

Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zaliczek.

1.

§5
Warunki wykonania zamówienia
1.

2.
3.

Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb,
w oparciu o odrębnie składane zlecenie (faksem lub pocztą elektroniczną),
określające ilości zlecanych opon do naprawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zamówienia w czasie jego
trwania – odbiór techniczny opon u Wykonawcy.
Odbiór i dostawa opon z/do Zamawiającego zapewnia Wykonawca na swój koszt
i ryzyko.
§6
Zasady i procedury dotyczące naprawy

1.

Parametry techniczne jakie muszą spełniać opony oferowane w ramach usługi
regeneracji opon:

a.

minimalna szerokość pasa bieżnika 230 mm;

b.

rzeźba bieżnika przez cały okres trwania umowy zgodna z aktualnie
eksploatowaną przez Zamawiającego – wzór rzeźby bieżnika według załącznika.

2.

Zastosowane metody i technologia winny odpowiadać aktualnemu poziomowi
techniki warsztatowej.

3.

Wykonawca musi posiadać wiedzę, dysponować niezbędnym wyposażeniem do
wykonania regeneracji opon będących przedmiotem postępowania.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo na dowolnym etapie postępowania do
kontroli sprawdzenia spełnienia wymagań poprzez przeprowadzenie audytu
u Wykonawcy, celem weryfikacji danych zawartych w ofercie. Audyt zostanie
przeprowadzony przez przedstawicieli Zamawiającego posiadających pisemne
upoważnienie.
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5.

Wraz ze zwrotem każdej opony po regeneracji Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć kartę gwarancyjną opony.

6.

Wykonawca zobowiązany jest do indywidualnego oznakowania opon dającego
możliwość odczytania daty wykonania naprawy i cech Wykonawcy (sposób
znakowania ma być uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiającego przed
podpisaniem umowy). Oznakowanie ma być trwałe, czytelne i niedające się
usunąć podczas eksploatacji.

7.

Przyjęcie do bieżnikowania „karkasów” wszystkich marek opon eksploatowanych
przez Zamawiającego.

8.

Oferta obejmuje opony bieżnikowane na „karkasie” Wykonawcy.

9.

„Karkasy„ stanowiące własność Zamawiającego oddane do bieżnikowania
bez widocznych uszkodzeń podlegają rozliczeniu bezgotówkowemu. Cenę
„karkasu” przekazanego Zleceniobiorcy ustala się na kwotę 70 zł/szt. Ilość
„karkasów” przekazanych w rozliczeniu nie może przekroczyć ilości opon po
bieżnikowaniu przyjętych do eksploatacji.

10.

Termin dostarczenia opon po bieżnikowaniu na „karkasie” Wykonawcy – do 5
dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia potrzeby przez Zamawiającego do
dnia dostarczenia opon przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez
Zamawiającego. W przypadku niedotrzymania terminu regeneracji opon
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 400 zł
za każdy dzień opóźnienia od każdej niedostarczonej w terminie opony.
§7
Gwarancja

1.

Gwarancja przebiegu – 170 000 km.

2.

Bieżnikowane opony
następujących zasad:

a.

Bezpłatna wymiana wyrobu na wolny od wad w przypadku niezawinionego
przez Zleceniodawcę uszkodzenia opony wg zasad pkt 3

b.

Rekompensata w przypadku nie osiągnięcia przez oponę gwarantowanego
przebiegu i wycofania opony z eksploatacji na skutek utraty przydatności
eksploatacyjnej wg algorytmu:

podlegają

procedurze

gwarancyjnej

według

gdzie:
PG – przebieg gwarantowany
PV – przebieg wykonany
C - cena
c.

Rozliczenie finansowe prowadzone jest w systemie „on Line” wystawianiem not
obciążeniowych do bieżących faktur.

3.

W razie wykrycia lub ujawnienia się w okresie gwarancji wad w wykonanej usłudze
Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie do 9 dni
od daty złożenia reklamacji ( faksem lub drogą elektroniczną ). W przypadku
niedotrzymania terminu usunięcia wady Zamawiający może naliczyć Wykonawcy
karę w wysokości 400 zł za każdą oponę za każdy dzień opóźnienia. Decyzję
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o sposobie i miejscu wykonania naprawy gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany
jest podjąć w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia uszkodzenia.
4.

W przypadku reklamacji Wykonawca jest zobowiązany do wymontowania oraz
ponownego zamontowania opony w pojeździe lub zwrotu kosztów wymiany
liczonych przy złożeniu stawki 50 zł/rbg (netto) i rzeczywistego czasu.

5.

Wszystkie koszty związane z wykonaniem naprawy gwarancyjnej ponosi
Wykonawca.

6.

W przypadku wystąpienia potrzeby wykonania napraw gwarancyjnych opon,
w liczbie większej niż 10% opon naprawionych na podstawie umowy lecz nie mniej
niż 10 szt. Zamawiający, niezależnie od innych ustaleń umowy, zastrzega sobie
prawo do uznania napraw za nieodpowiednie oraz w konsekwencji do odstąpienia
od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
§8
Kary umowne

1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy
przez Wykonawcę w wysokości 10% całkowitej wartości umowy określonej w § 2
ust.2

2.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową za opóźnienie w wykonaniu
naprawy oraz naprawy gwarancyjnej opon, w wysokości 400 złotych od każdej
opony, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonych terminów.

3.

Zamawiający może dochodzić,
przewyższającego kary umowne.

4.

Wykonawca może dochodzić na zasadach ogólnych, odsetek za niedotrzymanie
terminów płatności.

na zasadach

ogólnych, odszkodowania

§9
1.

Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, poprzez zawarcie aneksu do
niniejszej umowy

2.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy,
jeżeli po upływie 1 roku od daty zawarcia umowy nie zostanie wykonana liczba
napraw stanowiąca przedmiot umowy, opisana w §1 umowy.
§ 10

1.

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może
odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2.

Odstąpienie od umowy, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
w przypadku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.

3.

Niezależnie od przypadku opisanego w ust. 1, Stronom przysługuje prawo
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego
naruszenia przez odpowiednio Wykonawcę lub Zamawiającego warunków umowy,
po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń umowy.
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§11
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 13
Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

Zamawiający

Wykonawca
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