
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, zarejestrowaną w  Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000047499, o kapitale zakładowym 22 930 000,00 PLN, 
REGON 670673852, NIP 796-00-12-796,  reprezentowaną przez: 

1. 

2.  

zwaną w dalszej części umowy „Kupującym” , 

a 

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

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………………
…… 
zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”, 
zwanych w dalszej części umowy łącznie Stronami, bądź każdą 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 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 150 sztuk bieżnikowanych opon do autobusów 

miejskich w rozmiarze 275/70/R22,5 (dalej jako: „Opony”) do siedziby  Kupującego. 

2. Kupujący zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotu umowy poprzez zmianę ilości 

Opon (obniżenie bądź zwiększenie o  nie więcej niż 20%). 

§2 

Wymagania techniczne i technologiczne 

1. Wymaga się bezwzględnie, aby: 

a. Opony były regenerowane w technologii „na zimno”. Poprzez technologię „na 

zimno” należy rozumieć regenerację polegającą na przyklejaniu do oszorstkowanej 

opony gumowego pasa z gotową już rzeźbą bieżnika: procesy termiczne 

stosowane w tej technologii służbą jedynie wywołaniu zjawiska wulkanizacji 

łączonych elementów. 

b. Regeneracja Opon odbyła 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. 

c. Regenerowane opony przystosowane były do stosowania ich w autobusach w 

regularnej komunikacji miejskiej w warunkach letnich i zimowych. 

2. Parametry techniczne, jakie muszą spełniać oferowane Opony po regeneracji: 

a. Minimalna głębokość rzeźby bieżnika – 20 mm. 

b. Minimalna szerokość pasa bieżnika 230 mm. 

c. W związku z uniknięciem konieczności wymiany wszystkich opon na osi w 

pojazdach Kupującego oferowane opony muszą spełniać parametry jakościowe i 

techniczne co najmniej takie same jak dotychczas używane. Rzeźba bieżnika 



oferowanych opon musi być zgodna z podanym typem – wzór zgodny z 

załącznikiem nr 1 do umowy. 

3. Zastosowane metody i technologia regeneracji winny odpowiadać aktualnemu 

poziomowi techniki warsztatowej. 

4. Sprzedający musi posiadać wiedzę, dysponować niezbędnym wyposażeniem do 

wykonania regeneracji opon. 

5. Sprzedający gwarantuje, że Przedmiot Umowy spełnia wymagania o najwyższym 

standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także jest wolny od 

wad prawnych i fizycznych, oraz że spełnia wymagania określone przez Kupującego. 

6. Wraz z przekazaniem każdej opony po regeneracji Sprzedający zobowiązany jest 

dostarczyć kartę gwarancyjną opony. 

7. Sprzedający zobowiązany jest do oznakowania opon dającego możliwość odczytania 

daty wykonania naprawy i cech wykonawcy (sposób znakowania ma być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Kupującego przed podpisaniem umowy); oznakowanie ma być 

trwałe, czytelne i niedające się usunąć podczas eksploatacji. 

 

§ 3 

Realizacja przedmiotu Umowy 

1. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie sukcesywnie wg bieżących potrzeb 

Kupującego na podstawie szczegółowego zamówienia, określającego ilość opon,  

przekazanego Sprzedającemu za pośrednictwem faksu lub pocztą elektroniczną przez 

upoważnionego pracownika Kupującego. 

2. Dostawa opon do siedziby Kupującego odbywać się będzie transportem 

Sprzedającego na jego koszt i ryzyko. 

3. Opony, w ilości określonej każdorazowo w Zamówieniu, o którym mowa w ust. 1 

powyżej, będą dostarczone Kupującemu w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia 

złożenia zamówienia przez Kupującego.  

4. Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić z Kupującym termin dostawy Przedmiotu 

Umowy. 

5. Dostarczenie Przedmiotu Umowy do siedziby Kupującego zostanie potwierdzone w 

Protokole Odbioru podpisanym przez obie Strony. Podpisany przez obie Strony 

Protokołu Odbioru stanowi jedyny dowód prawidłowego wykonania Umowy i podstawę 

wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT. 

6. Do dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Sprzedający ponosi ryzyko utraty 

lub uszkodzenia nieodebranych sztuk opon. Kupujący nie odpowiada za jakiekolwiek 

szkody powstałe w tym okresie w związku z pozostawieniem Przedmiotu Umowy w 

siedzibie Kupującego.  

7. Kupujący, może odmówić przyjęcia dostawy, na koszt i ryzyko Sprzedającego, jeżeli 

którakolwiek z dostarczonych opon nie będzie odpowiadała wymaganiom lub 

parametrom określonym przez Kupującego. 

 

§ 4 

Termin realizacji 

Umowa obowiązuje przez okres 1 roku od dnia podpisania umowy, tj. od dnia ……………. do 

dnia …………….. lub do dnia dostarczenia przez Sprzedającego całości Zamówienia. 

§5 

Wartość umowy 

 



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

 
2. Całkowita wartość umowy, , wynosi netto …………. PLN, słownie: 

(……………………….), podatek VAT………………. PLN, słownie: 
(…………………………………..), brutto …………………… PLN słownie: 
(………………………………..) 
 

3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie 

Sprzedający z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą Umową oraz obowiązującymi 

przepisami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym koszty transportu i usług serwisowych 

itp. 

 

§6 

Warunki płatności 

1. Kupujący zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazany na fakturze rachunek 
bankowy Sprzedającemu w terminie  21 dni od daty dostarczenia Kupującemu faktury 
prawidłowej pod względem merytorycznym i rachunkowym.  

2. Wynagrodzenie Sprzedającego jest niezmienne w czasie trwania Umowy.   Dniem 
zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 

3. Ceny zawierają koszt dostawy i transportu do Kupującego. 

4. Kupujący nie przewiduje dokonywania zapłaty zaliczkowej. 
 

§7 

Gwarancja 

1. Sprzedający gwarantuje przebieg kilometrażowy dostarczonego Przedmiotu Umowy 
na  170 000 km. 

2. Bieżnikowane opony podlegają procedurze gwarancyjnej według następujących 
zasad: 

a. Bezpłatna wymiana wyrobu na wolny od wad w przypadku niezawinionego przez 
Kupującego 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: 

 

𝐴 =
𝑃𝐺 − 𝑃𝑉

𝑃𝐺
𝑥 𝐶 

 
             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 przedmiocie umowy 
Sprzedający zobowiązany jest do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie do 9 dni od 



daty złożenia reklamacji( faksem lub drogą elektroniczną ). Decyzję o sposobie                   
i miejscu wykonania naprawy gwarancyjnej Sprzedający zobowiązany jest podjąć           
w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia uszkodzenia.  

4. W przypadku reklamacji Sprzedający jest zobowiązany do wymontowania oraz 
ponownego zamontowania opony w pojeździe lub zwrotu kosztów wymiany liczonych 
przy założeniu stawki  50 zł/rbg (netto) i rzeczywistego czasu realizacji naprawy 
gwarancyjnej. 

5. Wszystkie koszty związane z wykonaniem naprawy gwarancyjnej ponosi Sprzedający. 

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., 
Kupujący, 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 Sprzedający. 

§ 8 
Kary umowne 

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną: 

a.  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy   w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 2 ust. 2 Umowy.  

b. za opóźnienie w dostawie oraz opóźnienie naprawy gwarancyjnej opon, w 
wysokości 400 złotych netto  od każdej opony, za każdy dzień opóźnienia w 
stosunku do ustalonych w Umowie terminów, 

2. Kupujący może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania  przewyższającego 
kary umowne. 

3. Kary umowne podlegają̨ sumowaniu, a w szczególności naliczenie przez Kupującego 
kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy nie wyłącza prawa do naliczenia kary 
umownej z innego tytułu, np. z tytułu opóźnienia.  

4. Kara umowna będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej z terminem płatności 
wynoszącym 7 dni od dnia jej doręczenia Sprzedającemu. Sprzedający wyraża zgodę 
na potrącenie kary umownej z przysługujących mu od Kupującego wierzytelności.  

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

6. Strony zgodnie postanawiają, iż Kupujący jest uprawniony do naliczenia kary umownej 

również w przypadku, gdy podstawy do jej naliczenia zaistniały w czasie 

obowiązywania niniejszej Umowy, a ujawniły się po jej zakończeniu. 

 

§ 9  

1. Kupujący może odstąpić od umowy: 
a.  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy lub dalsze jej wykonywanie może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takiej sytuacji 

Sprzedający może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części Umowy.  
b. w przypadku gdy Sprzedający nie przystąpił do realizacji przedmiotu Umowy lub 

nie realizuje przedmiotu Umowy w terminach określonych w Umowie,  

c. w przypadku gdy którakolwiek z dostarczonych opon nie odpowiada wymaganiom 

określonym przez Kupującego.  



 

2. Niezależnie od przypadku opisanego w ust. 1, Stronom przysługuje prawo rozwiązania 
umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez 
Sprzedającego lub Kupującego warunków umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu 
do zaprzestania naruszeń umowy. 

 

§10 

1. Bez pisemnej zgody Kupującego Sprzedający nie może dokonać cesji praw i obowiązków 
wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot 

 

§ 11 

1. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Kupującego, w sprawach związanych z 
niniejszą Umową jest […]. 

2. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Sprzedawcy, w sprawach związanych z 
realizacja niniejszej Umowy  jest[…]. 

 

§ 12 

Wszystkie uzupełnienia i zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane na piśmie pod 
rygorem nieważności, poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy.  

 

§ 13 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14  

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu 
Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych 

§ 15 

Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 

   Kupujący                                                                                                Sprzedający 

 

 


