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Załącznik nr 2 
Projekt umowy 

Umowa nr ZB/RL/……./2017 
 
Zawarta w dniu ………………   w Radomiu, między 
Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Radomiu Spółka z o.o., ul. Wjazdowa 4, 26-600 
Radom, wpisanym do ewidencji KRS pod numerem………………., REGON……………., 
NIP……………, reprezentowanym przez: 
1. ………………………… – Prezes Zarządu 
2. ………………………… – Członek Zarządu 
Zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą 
a 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
wpisanym do ewidencji KRS pod numerem……………….., REGON……………….., 
NIP……………., reprezentowanym przez: 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
Zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą. 
Zwanych w dalszej części umowy łącznie Stronami, bądź każdy z osobna stroną. 
 
Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania poza reżimem ustawy Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – zamówienie sektorowe 
o wartości poniżej 418 000 euro. 
 
 

§1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem zlecenia jest wykonanie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy 

napraw głównych 3 sztuk automatycznych skrzyń biegów wyprodukowanych 
przez Voith DIVA 864.5.  

 
2. Naprawa, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: 

a. wymiana tarcz ciernych sprzęgieł, nadajnika indukcyjnego, elektrozaworu, 
uszczelek gumowych i simeringów, uszczelek płaskich, przewodów olejowych, 
tulei kierownicy, łożysk, pierścieni uszczelniających, czujnika temperatury oleju. 
oringów, tulejki wałka kierownicy, filtra oleju, podstawy chłodnicy oleju, tulejek 
uszczelniających wałków, sprężyn talerzowych, 

b. naprawa pompy oleju, chłodnicy oleju, wewnętrznej wiązki elektrycznej wraz                   
z blokiem zaworów oraz sterowaniem, 

c. napełnienie skrzyni biegów po naprawie olejem oraz sprawdzenie na stanowisku 
testowym, opakowanie ( europaleta) oraz powiadomienie Zleceniodawcy              
o terminie odbioru skrzyni biegów, 

d. w zakresie elektroniki sterującej do skrzyni biegów – odczytanie i analiza zapisów 
błędów, skasowanie i ponowne wprowadzenie oprogramowania sterującego 
(odświeżanie). 

3. Naprawa musi zostać przeprowadzona zgodnie z technologią napraw i dokumentacją 
techniczną producenta. Części użyte do naprawy muszą być oryginalne lub 
dopuszczone do stosowania przez producenta skrzyni. Olej użyty do testowania                   
i napełniania skrzyni musi być tej samej klasy jakościowej ( lista smarownicza Voith 
H55.6335.35) i musi być mieszalny z olejem stosowanym przez Zleceniodawcę          
( aktualnie Stell Spirax 6S).  
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§2 

Wartość umowy 
 

1. Cena jednostkowa naprawy każdej skrzyni biegów wynosi netto ……… PLN, słownie: 
……………………. PLN, podatek VAT …………… PLN, słownie: 
……………….………… PLN, brutto ………………. PLN, słownie 
…………………………………PLN. 

2. Całkowita wartość umowy, czyli łączne wynagrodzenie Zleceniobiorcy za wykonanie 
przedmiotu umowy wynosi netto ……………………. PLN, słownie …………………. 
PLN, podatek VAT ……………… PLN, słownie ………………………………..PLN, 
brutto ………………… PLN, słownie ……………………………………………….. PLN. 

 
§3 

Termin realizacji umowy 
 

1. Umowa obowiązuje do czasu wykonania liczby napraw stanowiącej jej przedmiot lub 
wykorzystania kwoty określonej w § 2, pkt. 2. 

2. Termin naprawy każdej skrzyni biegów – 7 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia 
skrzyni przez Zleceniodawcę do magazynu Zleceniobiorcy do dnia zawiadomienia 
przez Zleceniobiorcę o gotowości odbioru skrzyni biegów w magazynie 
Zleceniobiorcy. Zleceniodawca, jako dzień roboczy rozumie każdy dzień od 
poniedziałku do piątku, który nie jest ustawowo wolny od pracy. 

 
§4 

Warunki płatności 
 

1. Zapłata należności Zleceniobiorcy nastąpi, po wykonaniu naprawy każdej skrzyni 
biegów, po dokonaniu odbioru, podpisaniu odpowiedniego protokołu, stanowiącego 
podstawę do wystawienia faktury oraz po otrzymaniu faktury. 

2. Zleceniodawca dokona zapłaty należności w formie przelewu na konto Zleceniobiorcy 
podane na fakturze, w terminie 21 dni, licząc od dnia wystawienia faktury. Zapłata 
następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 

3. Zleceniobiorca gwarantuje niezmienność cen w okresie trwania umowy. 
 

§5 
Zasady i procedury dotyczące naprawy 

 
1. Zleceniobiorca odbierze z magazynu Zleceniodawcy skrzynie biegów przeznaczoną 

do naprawy. 
2. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość obecności swojego przedstawiciela na 

każdym etapie naprawy skrzyni, od momentu jej przekazania Zleceniobiorcy do 
momentu zdemontowania ze stanowiska testowego i zapakowania na europaletę. 

3. Przed przekazaniem do odbioru przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca przeprowadzi 
test poprawności pracy skrzyni po naprawie.   

4. Odbiór każdej skrzyni biegów po naprawie nastąpi u Zamawiającego. Potwierdzenie 
przez Zamawiającego sprawności skrzyni po zabudowaniu jej do autobusu i próbie 
drogowej jest dla Zleceniobiorcy podstawą do wystawienia faktury VAT. 

5. Przy odbiorze skrzyni przez Zamawiającego obecność przedstawiciela Zleceniobiorcy 
jest nieobowiązkowa. 

6. Z oferty wyłączone są: chłodnica oleju, wewnętrzna wiązka elektryczna, obudowa 
skrzyni do oddzielnych negocjacji w przypadku konieczności ich wymiany.  

7. Zleceniobiorca oświadcza, że: 
 Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zlecenia.  
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 Dysponuje narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania zlecenia. 
 Wykonał usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym 

przedmiot zlecenia i przedstawi referencje innych podmiotów, dla których wykonywał 
takie usługi. 

 Jest samodzielnym wykonawcą zlecenia bez możliwości zatrudniania 
podwykonawców. 

 Warunki, jakie powinien spełniać Zleceniobiorca winny być udokumentowane: 
(kserokopie faktur zakupu sprzętu, uprawnień pracowników, poświadczenia 
zatrudnienia).   

 Dysponuje danymi technicznymi umożliwiającymi pełną obsługę programów 
sterujących pracą skrzyni zakresie ich personalizacji. 

 Na żądanie Zleceniodawcy udostępni do wglądu w/w dokumenty potwierdzające 
zdolność do samodzielnego wykonania naprawy.  

 
§6 

Gwarancja 
 

1. Zleceniobiorca udziela gwarancji na skrzynię biegów po naprawie na okres 36 
miesięcy licząc od daty odebrania skrzyni biegów po naprawie bez limitu przebiegu.  

2. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia 
zgłoszenia wystąpienia uszkodzenia. Decyzję o sposobie i miejscu wykonania 
naprawy gwarancyjnej Zleceniobiorca zobowiązany jest podjąć w terminie 1 dnia 
roboczego, licząc od dnia zgłoszenia uszkodzenia. 

3. W przypadku konieczności wymontowania lub zamontowania skrzyni biegów                        
w ramach naprawy gwarancyjnej czynności te wykona Zleceniodawca i obciąży 
Zleceniobiorcę każdorazowo kwotą 1200 zł netto. Dostawa i odbiór skrzyni biegów                 
w ramach naprawy gwarancyjnej obciążają Zleceniobiorcę. 

4. Wszystkie koszty związane z wykonaniem naprawy gwarancyjnej ponosi 
Zleceniobiorca. 

5. W przypadku konieczności wykonania więcej niż trzech napraw gwarancyjnych jednej 
skrzyni biegów Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy                
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

6. Formą korespondencji w zakresie zgłoszeń napraw gwarancyjnych jest poczta 
elektroniczna.  

7. Wszystkie planowe przeglądy gwarancyjne oraz czynności obsługowe w okresie 
gwarancji wykona Zleceniobiorca na własny koszt. Warunek ten nie dotyczy 
planowych wymian oleju. 

 
§7 

Kary umowne 
 

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy w wysokości 10% 
niezrealizowanej części umowy. 

2. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za zwłokę w wykonaniu naprawy 
oraz naprawy gwarancyjnej skrzyni, w wysokości 850,00 zł netto, za każdy dzień 
opóźnienia w stosunku do terminów ustalonych w §3, pkt.1 oraz §6, pkt.2. 

3. Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na 
zasadach ogólnych. 

4. Zleceniobiorca może dochodzić odsetek za niedotrzymanie terminów płatności na 
zasadach ogólnych. 
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§8 
Odstąpienie od umowy 

 
1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zleceniodawca 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, a                    
w przypadku, o którym 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 Zleceniobiorcę lub Zleceniodawcę warunków umowy, 
po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń umowy. 

 
 

§8 
Postanowienia końcowe 

 
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. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla 
siedziby Zleceniodawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla 
każdej ze stron. 

 
 
 
 

 
 

Zleceniodawca      Zleceniobiorca 


