
                                                              Projekt                     Załącznik nr 2 do zaproszenia 
 

UMOWA NAPRAWY AUTOBUSU 
 
zawarta w Nysie w dniu ……………2021r. pomiędzy: 
 
Miejskim Zakładem Komunikacji w Nysie Sp. z o.o., 48-303 Nysa ul. Piłsudskiego 59, 
wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013995, o kapitale 
zakładowym wynoszącym 8.705.000,00 zł, NIP 753-00-01-896, REGON 531872000, 
reprezentowanym przez:  
Piotra Janczara – Prezesa Zarządu 
zwanym dalej Zamawiającym 
 
………………………………, 
reprezentowanym przez: 
………………………………. 
zwanym dalej Przyjmującym zlecenie, 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się dokonać na zlecenie Zamawiającego naprawy 

blacharsko-lakierniczej autobusu marki Scania  HIGER o numerze rejestracyjnym ONY 
07705, nr  identyfikacyjny pojazdu…………………, rok produkcji ……… 

2. Szczegółowy zakres naprawy powypadkowej obejmuje naprawę blacharsko-
lakierniczą nadwozia w zakresie:……………. oraz podwozia w zakresie ……………...  

§ 2 
Uprawnienia i kwalifikacje 

 
1. Przyjmujący zlecenie oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do 

należytego wykonania umowy. 
2. Przyjmujący zlecenie oświadcza, iż jego pracownicy, którzy będą uczestniczyć przy 

wykonaniu zlecenia, posiadają kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do należytego 
wykonania umowy. 

 
§ 3 

Określenie terminów 
 

1. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się dokonać naprawy autobusu w terminie do dnia 
14.maja 2021 r.. 

2. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć autobus stanowiący przedmiot umowy do 
zakładu Przyjmującego zlecenie, który znajduje się pod adresem ………….., w terminie 
uzgodnionym z Przyjmującym zlecenie. 

3. Za zgodą zamawiającego termin wykonania naprawy może ulec zmianie. 
 

§ 4 
Warunki odstąpienia od umowy 

 
1. W przypadku niedostarczenia autobusu do Przyjmującego zlecenie w terminie 

określonym w § 3 ust. 2, Przyjmujący zlecenie ma prawo odstąpić od niniejszej umowy, 
informując o tym na piśmie Zamawiającego. 

2. W przypadku nierozpoczęcia przez Przyjmującego zlecenie naprawy w terminie 3 dni 
od dnia dostarczenia autobusu do zakładu, Zamawiający może odstąpić od umowy, 
informując o tym na piśmie Przyjmującego zlecenie. 



3. Jeżeli podczas wykonywania naprawy zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od 
Przyjmującego zlecenie, ze względu na które termin zakończenia naprawy nie może 
być dotrzymany, Przyjmujący zlecenie niezwłocznie powiadomi o nich na piśmie 
Zamawiającego. 
 

§ 5 
Kosztorys i wykonanie 

 
1. Naprawa zostanie wykonana z materiałów Przyjmującego zlecenie oraz przy 

wykorzystaniu jego urządzeń, maszyn i narzędzi. 
2. Przyjmujący zlecenie oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się 

szczegółowo z zakresem uszkodzeń autobusu.  
3. Podstawą odbioru autobusu po naprawie będzie protokół odbioru podpisany przez 

przedstawicieli Zamawiającego i Przyjmującego zlecenie, bez zastrzeżeń co do 
zakresu wykonanych prac.  

4. Jeżeli naprawa będzie wykonana nieprawidłowo, Przyjmujący zlecenie zobowiązuje 
się dokonać dodatkowych napraw w terminie do 5 dni od dnia stwierdzenia podczas 
czynności odbiorowych nieprawidłowości. 

 
 

§ 6 
Wynagrodzenie 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Przyjmującemu zlecenie 

wynagrodzenie  w wysokości ……………. zł netto + VAT. 
2. Zapłata wynagrodzenia, nastąpi w terminie 7 dni od dnia doręczenia faktury VAT przez 

Przyjmującego zlecenie na rachunek bankowy wskazany w fakturze. 
 

§ 7 
Warunki gwarancyjne 

 
1. Na wykonaną naprawę Przyjmujący zlecenie udziela gwarancji na okres 12 miesięcy. 
2. W okresie trwania gwarancji Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się przyjąć autobus, o 

którym mowa w § 1 ust. 1 do naprawy w terminie 7 dni od zgłoszenia wady przez 
Zamawiającego i usunąć wady nieodpłatnie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

3. Jeżeli Przyjmujący zlecenie nie dochowa terminów określonych w ust. 2 Zamawiający 
ma prawo zlecić wykonanie naprawy innemu podmiotowi na koszt Przyjmującego 
zlecenie. 

 
 

§ 8 
Odpowiedzialność i kary umowne 

1. Przyjmujący zlecenie ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wad wykonanej naprawy, 
niewykonania naprawy w ustalonym terminie oraz szkody powstałej w wyniku swojej 
nieprawidłowej działalności. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron na skutek 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Przyjmujący zlecenie, Zamawiający 
może obciążyć Przyjmującego zlecenie karą umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy określonego w § 3 ust. 1, 
Przyjmujący zlecenie zostanie obciążony karą umowną w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. 

4. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

5. Przyjmujący zlecenie wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z 
przysługującego mu wynagrodzenia. 

 



 
§ 9 

Przepisy końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 
 
 
 
 

Zamawiający                                                                       Przyjmujący zlecenie 
 
 
 
 
 
 

 


