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Załącznik nr 3a do SIWZ 
Umowa (projekt) 
dla Zadania nr 1 

 

zawarta w dniu ................................, we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej 

„SANIKO” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Komunalnej 4. Nr KRS 0000095781 Sąd Rejonowy 

w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, nr NIP 888-020-59-21, REGON 910041776, nr rejestrowy 000001386, 

wysokość kapitału zakładowego 16.391.800,00 zł, reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”. 

a 

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

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

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

reprezentowanym przez: 

1. ....................................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................................... 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawca”. 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została 

zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowe opony szosowo-

terenowe wraz z montażem do samochodów ciężarowych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

„Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje, że opony będące przedmiotem umowy spełniają wszystkie wymagania stawiane 

przez Zamawiającego, są kompletne, sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych, wykonane zgodnie z 

dokumentacją techniczną opracowaną przez producenta. 

3. Miejsce realizacji przedmiotu umowy: 

1) Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, 

Machnacz 41a, dalej „RZUOK”. 

2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, 

dalej „baza techniczna Saniko”. 

3) Stacja diagnostyczna zlokalizowana w granicach miasta Włocławek wskazana przez Wykonawcę, dalej 

„stacja diagnostyczna”. 

4. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest do: 

1) Dostawy (sukcesywnej) i montażu opon, zakres obejmuje: 

a) dojazd, 

b) demontaż kół i ogumienia zużytego, 

c) montaż ogumienia nowego i kół (w tym wyważanie). 

2) Świadczenia usługi w zakresie naprawy lub wymiany opon (na wcześniej już dostarczone i wymienione 

opony) za pomocą serwisu mobilnego, zakres obejmuje: 

a) dojazd, 

b) demontaż koła i ogumienia, 

c) naprawę opony (wulkanizacja) i/lub dostawę opony (w przypadku stwierdzenia wady), 

d) montaż ogumienia i koła (w tym wyważanie). 

3) Odbioru i zagospodarowania zdemontowanych starych opon, które zostały wymienione na nowe, na 

własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
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§ 2 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy lub do momentu 

wybrania całej ilości opon określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że w 

przypadku nie wybrania wszystkich opon w powyższym terminie, termin ten może ulec przesunięciu 

maksymalnie do 6 miesięcy, zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dostawa i montaż opon dla RZUOK nastąpi w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z 

Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Zamawiający przewiduje sukcesywne dostawy i montaż opon zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym 

przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca w ramach sukcesywnej dostawy i montażu opon zobowiązany jest zrealizować zgłoszenie: 

1) Do ….. dni roboczych, w dniach i godzinach pracy oraz na terenie RZUOK, tj. od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godzinach od 6:00 do 14:00 od chwili otrzymania 

telefonicznej lub e-mailowej informacji od RZUOK o dostarczeniu i montażu opon. 

2) Do ….. godzin, w dniach i godzinach pracy oraz na terenie bazy technicznej Saniko lub stacji 

diagnostycznej, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godzinach 

od 6:00 do 14:00 od chwili otrzymania telefonicznej lub e-mailowej informacji od bazy technicznej 

Saniko o dostarczeniu i montażu opon. 

5. Wykonawca w ramach serwisu mobilnego zobowiązany jest zrealizować zgłoszenie: 

1) Do ….. godzin, w dniach i godzinach pracy oraz na terenie RZUOK, tj. od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godzinach od 6:00 do 14:00 od chwili otrzymania 

telefonicznej lub e-mailowej informacji od RZUOK o konieczności naprawy lub wymiany opony. 

2) Do ….. godzin, w dniach i godzinach pracy oraz na terenie bazy technicznej Saniko lub stacji 

diagnostycznej, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godzinach 

od 6:00 do 14:00 od chwili otrzymania telefonicznej lub e-mailowej informacji od bazy technicznej 

Saniko o konieczności naprawy lub wymiany opony. 

6. Na okoliczność realizacji zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego zostanie sporządzony 

każdorazowo protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie strony umowy. 

§ 3 

W przypadku stwierdzenia, że dostarczone opony nie spełniają wymogów jakościowych lub technicznych, 

określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy opon 

spełniających wymogi Zamawiającego, określone w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w terminie 

uzgodnionym przez strony jednak nie dłuższym niż ….. dni robocze dla RZUOK i ….. godziny dla bazy 

technicznej Saniko od daty stwierdzenia niezgodności, potwierdzonej przez Zamawiającego na piśmie. 

§ 4 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 1 jest wynagrodzenie określone w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy, na łączną kwotę: 

Cena netto: ......................................... zł (VAT .......... %) = ....................................................................... zł 

Cena brutto: .................................................. zł (słownie: ............................................................................... 

........................................................................................................................................................................) 

2. Kwota o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym: 

koszt zakupu nowych opon, koszt kompleksowej wymiany opon (zdemontowanie kół i ogumienia zużytego 

oraz zamontowanie ogumienia nowego i kół), koszt wyważania kół, koszt robocizny, koszt dojazdu serwisu 

mobilnego, koszt naprawy opon, koszt zagospodarowania starych, zużytych opon, które Wykonawca 

wymieni na nowe, koszt okresu gwarancji jakości i pozostałe koszty jeżeli występują w związku z realizacją 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy. 

3. Zapłata należności nastąpi przelewem w drodze faktur częściowych, za każdą zrealizowaną partię 

przedmiotu umowy, z uwzględnieniem cen jednostkowych, określonych w formularzu cenowym 
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stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez 

Zamawiającego. Faktury winny być wystawione oddzielnie dla RZUOK i bazy technicznej Saniko. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół, o którym w § 2 ust. 6 niniejszej umowy. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. 

§ 5 

1. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy roszczeń z 

tytułu rękojmi. 

2. Okres rękojmi wynosi 2 lata licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na dostarczone i 

zamontowane opony dla każdego realizowanego zapotrzebowania. 

3. Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela gwarancji jakości na: 

1) Dostarczone (sukcesywnie) fabrycznie nowe opony na okres ….. miesiące/miesięcy (licząc od daty 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego). 

2) Wykonanie napraw opon za pośrednictwem serwisu mobilnego na okres 12 miesięcy (licząc od daty 

wykonania naprawy). 

4. O wykryciu wady produkcyjnej w ogumieniu w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest 

zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady zostanie potwierdzone protokolarnie przez obie strony, 

uzgadniając sposób i termin wymiany wadliwego ogumienia. 

5. Po dokonaniu wymiany ogumienia, w których zostanie stwierdzona wada produkcyjna, na nowe, wolne od 

wad na koszt Wykonawcy, okres gwarancyjny zostanie odpowiednio przedłużony o okres trwania wymiany 

wadliwego ogumienia na nowe. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona wymiany wadliwego ogumienia w uzgodnionym terminie, 

Zamawiający uprawniony jest do dokonania wymiany wadliwego ogumienia we własnym zakresie i 

obciążenia Wykonawcę kosztami jej wymiany. 

§ 6 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości ............... zł, tj. 10% 

wynagrodzenia, o którym mowa § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za przedmiot umowy w formach 

przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Ustala się, że 70% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania Umowy, a 

pozostałe 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. 

3. Zwrot zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

1) Zamawiający zwraca w wysokości 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty 

podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego na dostarczone i zamontowane opony. 

2) Zamawiający zwraca w wysokości 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie 

okresu rękojmi od daty podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego na dostarczone i 

zamontowane opony. 

4. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

§ 7 

1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy są kary umowne. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 300,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu każdej jednej fabrycznie nowej opony. 

2) 300,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia w wymianie każdej jednej opony na wolną od wad 

stwierdzoną przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi. 

3) 50,00 złotych brutto za każdą godzinę opóźnienia w wykonaniu napraw każdej jednej opony. 

4) 100,00 złotych brutto za nieodbieranie zużytych opon - za każdy stwierdzony przypadek. 

5) 1.000,00 złotych brutto za niepodjęcie realizacji usługi serwisu mobilnego - za każdy stwierdzony 

przypadek. 
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6) 5% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za odstąpienie od 

umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

7) 1.000,00 złotych brutto za każdy dzień pracy nieuprawnionej osoby, o której mowa w § 8 ust.1 niniejszej 

umowy. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych w wysokości 5% wartości brutto 

przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z tytułu odstąpienia od umowy z powodu 

okoliczności za które odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia należności z tytułu kar umownych, o których mowa w ust. 2, 

z wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Jeżeli opóźnienia, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2, przekroczą 7 dni roboczych, Zamawiający ma prawo 

do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

6. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawcy Zamawiający wystawi notę obciążeniową 

Wykonawcy. 

7. W przypadku naliczenia Zamawiającemu kar umownych, o których mowa w ust. 3, Wykonawca ma prawo 

dokonać obciążenia Zamawiającego notą obciążeniową. 

8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 

szkody. 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

1) demontaż koła i ogumienia zużytego, 

2) montaż ogumienia nowego i kół, 

3) wyważanie kół, 

4) naprawa opon. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o 

którym mowa w ust. 1, w szczególności poprzez żądanie przedłożenia, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie: 

1) Oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazane, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy. 

2) Poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów/umowy powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. adresów, PESEL pracowników). Informacje takie jak: 

imię i nazwisko osób, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania. 

3) Zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

4) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 
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w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, 

zobowiązujących do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji 

zamówienia, wykonujących czynności wymienionych w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

5. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia osób na umowę o pracę, wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1, Zamawiający naliczy karę umowną, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 7. 

§ 9 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawców. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do prac 

realizowanych przez podwykonawców. 

2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, 

zaniechanie, uchybienie i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby 

to były działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 

§ 10 

1. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnionych przez siebie pracowników 

podczas realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu pracowników realizujących przedmiot umowy na terenie 

RZUOK i bazy technicznej Saniko. 

3. Pracownicy Wykonawcy realizujący przedmiot umowy na terenie RZUOK i bazy technicznej Saniko 

zostaną przeszkoleni przez Zamawiającego w zakresie BHP. 

§ 11 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,  

pod rygorem nieważności. 

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w 

stosunku do treści oferty gdy: 

1) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na 

realizację zamówienia. 

2) Nastąpi zmiana stawki podatku VAT. 

3) Nastąpi zmiana osób reprezentujących strony w umowie. 

4) Zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej niezależnie od stron umowy, które uniemożliwiłyby 

terminowe wykonanie zamówienia. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego 

terminu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się 

przewidzieć, w szczególności siłą wyższą będzie działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć 

lub zgon Wykonawcy.  

§ 12 

1. Zamawiający oświadcza, iż posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem 

oraz BHP zgodnie z wymogami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz OHSAS 18001. 

2. W związku z wdrożonym zintegrowanym systemem zarządzania oraz zidentyfikowanymi zagrożeniami, 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Zapoznania się z udostępnionymi instrukcjami i procedurami. 

2) Przestrzegania i stosowania się do poleceń personelu przedsiębiorstwa. 

3) Bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa. 
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oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszą dokumentacją. 

§ 13 

Osoby upoważnione do kontaktów: 

- ze strony Zamawiającego: …………………………… tel. ……………………… e-mail …………………… 

- ze strony Wykonawcy: ….…………………………… tel. ……………………… e-mail …………………… 

§ 14 

Spory mogące powstać na tle wykonania umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo 

sądowi powszechnemu zgodnie z miejscem podpisania umowy. 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 16 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

……………………………………………… ……………………………………………………… 
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 
 

L.p. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 
1 Załącznik nr 1 Formularz cenowy/wymogi jakościowe i techniczne 

2 Załącznik nr 2 Oświadczenie o zapoznaniu się z wdrożonym zintegrowanym 

systemem zarządzania oraz zidentyfikowanymi zagrożeniami w 

RZUOK w Machnaczu 
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Załącznik nr 3b do SIWZ 
Umowa (projekt) 
dla Zadania nr 2 

 

zawarta w dniu ................................, we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej 

„SANIKO” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Komunalnej 4. Nr KRS 0000095781 Sąd Rejonowy 

w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, nr NIP 888-020-59-21, REGON 910041776, nr rejestrowy 000001386, 

wysokość kapitału zakładowego 16.391.800,00 zł, reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”. 

a 

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

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

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

reprezentowanym przez: 

1. ....................................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................................... 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawca”. 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została 

zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowe opony przemysłowe 

wraz z montażem do maszyn budowlanych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z 

o.o. we Włocławku, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje, że opony będące przedmiotem umowy spełniają wszystkie wymagania stawiane 

przez Zamawiającego, są kompletne, sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych, wykonane zgodnie z 

dokumentacją techniczną opracowaną przez producenta. 

3. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w 

Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, Machnacz 41a, dalej „RZUOK”. 

4. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest do: 

1) Dostawy (sukcesywnej) i montażu opon, zakres obejmuje: 

a) dojazd, 

b) demontaż kół i ogumienia zużytego, 

c) montaż ogumienia nowego i kół (w tym wymiana oringów uszczelniających). 

2) Świadczenia usługi w zakresie naprawy lub wymiany opon (na wcześniej już dostarczone i wymienione 

opony) za pomocą serwisu mobilnego, zakres obejmuje: 

a) dojazd, 

b) demontaż koła i ogumienia, 

c) naprawę opony (wulkanizacja) i/lub dostawę opony (w przypadku stwierdzenia wady), 

d) montaż ogumienia i koła (w tym wymiana oringów uszczelniających). 

3) Odbioru i zagospodarowania zdemontowanych starych opon, które zostały wymienione na nowe, na 

własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

§ 2 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy lub do momentu 

wybrania całej ilości opon określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że w 

przypadku nie wybrania wszystkich opon w powyższym terminie, termin ten może ulec przesunięciu 

maksymalnie do 6 miesięcy, zastrzeżeniem ust. 2. 
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2. Dostawa i wymiana opon dla RZUOK nastąpi w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z 

Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Zamawiający przewiduje sukcesywne dostawy i montaż opon zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym 

przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca w ramach sukcesywnej dostawy i montażu opon zobowiązany jest zrealizować zgłoszenie: 

1) Do ….. dni roboczych, w dniach i godzinach pracy oraz na terenie RZUOK, tj. od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godzinach od 6:00 do 14:00 od chwili otrzymania 

telefonicznej lub e-mailowej informacji od RZUOK o dostarczeniu i montażu opon. 

5. Wykonawca w ramach serwisu mobilnego zobowiązany jest zrealizować zgłoszenie: 

1) Do ….. godzin, w dniach i godzinach pracy oraz na terenie RZUOK, tj. od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godzinach od 6:00 do 14:00 od chwili otrzymania 

telefonicznej lub e-mailowej informacji od RZUOK o konieczności naprawy lub wymiany opony. 

6. Na okoliczność realizacji zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego zostanie sporządzony 

każdorazowo protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie strony umowy. 

§ 3 

W przypadku stwierdzenia, że dostarczone opony nie spełniają wymogów jakościowych lub technicznych, 

określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy opon 

spełniających wymogi Zamawiającego, określone w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w terminie 

uzgodnionym przez strony jednak nie dłuższym niż ….. dni robocze od daty stwierdzenia niezgodności, 

potwierdzonej przez Zamawiającego na piśmie. 

§ 4 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 1 jest wynagrodzenie określone w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy, na łączną kwotę: 

Cena netto: ......................................... zł (VAT .......... %) = ....................................................................... zł 

Cena brutto: .................................................. zł (słownie: ............................................................................... 

........................................................................................................................................................................) 

2. Kwota o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym: 

koszt zakupu nowych opon, koszt kompleksowej wymiany opon (zdemontowanie kół i ogumienia zużytego 

oraz zamontowanie ogumienia nowego i kół), koszt wymiany oringów uszczelniających, koszt robocizny, 

koszt dojazdu serwisu mobilnego, koszt naprawy opon, koszt zagospodarowania starych, zużytych opon, 

które Wykonawca wymieni na nowe, koszt okresu gwarancji jakości i pozostałe koszty jeżeli występują w 

związku z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy. 

3. Zapłata należności nastąpi przelewem w drodze faktur częściowych, za każdą zrealizowaną partię 

przedmiotu umowy, z uwzględnieniem cen jednostkowych, określonych w formularzu cenowym 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez 

Zamawiającego. Faktury winny być wystawione na dane RZUOK. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół, o którym w § 2 ust. 6 niniejszej umowy. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. 

§ 5 

1. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy roszczeń z 

tytułu rękojmi. 

2. Okres rękojmi wynosi 2 lata licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na dostarczone i 

zamontowane opony dla każdego realizowanego zapotrzebowania. 

3. Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela gwarancji jakości na: 

1) Dostarczone (sukcesywnie) fabrycznie nowe opony okres ….. miesiące/miesięcy (licząc od daty 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego). 
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2) Wykonanie napraw opon za pośrednictwem serwisu mobilnego na okres 12 miesięcy (licząc od daty 

wykonania naprawy). 

4. O wykryciu wady produkcyjnej w ogumieniu w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest 

zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady zostanie potwierdzone protokolarnie przez obie strony, 

uzgadniając sposób i termin wymiany wadliwego ogumienia. 

5. Po dokonaniu wymiany ogumienia, w których zostanie stwierdzona wada produkcyjna, na nowe, wolne od 

wad na koszt Wykonawcy, okres gwarancyjny zostanie odpowiednio przedłużony o okres trwania wymiany 

wadliwego ogumienia na nowe. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona wymiany wadliwego ogumienia w uzgodnionym terminie, 

Zamawiający uprawniony jest do dokonania wymiany wadliwego ogumienia we własnym zakresie i 

obciążenia Wykonawcę kosztami jej wymiany. 

§ 6 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości ............... zł, tj. 10% 

wynagrodzenia, o którym mowa § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za przedmiot umowy w formach 

przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Ustala się, że 70% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania Umowy, a 

pozostałe 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. 

3. Zwrot zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

1) Zamawiający zwraca w wysokości 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty 

podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego na dostarczone i zamontowane opony. 

2) Zamawiający zwraca w wysokości 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie 

okresu rękojmi od daty podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego na dostarczone i 

zamontowane opony. 

4. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

§ 7 

1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy są kary umowne. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 2.000,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu każdej jednej fabrycznie nowej 

opony. 

2) 2.000,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia w wymianie każdej jednej opony na wolną od wad 

stwierdzoną przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi. 

3) 50,00 złotych brutto za każdą godzinę opóźnienia w wykonaniu napraw każdej jednej opony. 

4) 100,00 złotych brutto za nieodbieranie zużytych opon - za każdy stwierdzony przypadek. 

5) 1.000,00 złotych brutto za niepodjęcie realizacji usługi serwisu mobilnego - za każdy stwierdzony 

przypadek. 

6) 5% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za odstąpienie od 

umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

7) 1.000,00 złotych brutto za każdy dzień pracy nieuprawnionej osoby, o której mowa w § 8 ust.1 niniejszej 

umowy. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych w wysokości 5% wartości brutto 

przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z tytułu odstąpienia od umowy z powodu 

okoliczności za które odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia należności z tytułu kar umownych, o których mowa w ust. 2, 

z wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Jeżeli opóźnienia, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2, przekroczą 7 dni roboczych, Zamawiający ma prawo 

do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
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6. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawcy Zamawiający wystawi notę obciążeniową 

Wykonawcy. 

7. W przypadku naliczenia Zamawiającemu kar umownych, o których mowa w ust. 3, Wykonawca ma prawo 

dokonać obciążenia Zamawiającego notą obciążeniową. 

8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 

szkody. 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

1) demontaż koła i ogumienia zużytego, 

2) montaż ogumienia nowego i kół, 

3) wymiana oringów uszczelniających, 

4) naprawa opon. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o 

którym mowa w ust. 1, w szczególności poprzez żądanie przedłożenia, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie: 

1) Oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazane, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy. 

2) Poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów/umowy powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. adresów, PESEL pracowników). Informacje takie jak: 

imię i nazwisko osób, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania. 

3) Zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

4) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, 

zobowiązujących do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji 

zamówienia, wykonujących czynności wymienionych w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

5. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia osób na umowę o pracę, wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1, Zamawiający naliczy karę umowną, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 7. 
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§ 9 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawców. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do prac 

realizowanych przez podwykonawców. 

2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, 

zaniechanie, uchybienie i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby 

to były działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 

§ 10 

1. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnionych przez siebie pracowników 

podczas realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu pracowników realizujących przedmiot umowy na terenie 

RZUOK. 

3. Pracownicy Wykonawcy realizujący przedmiot umowy na terenie RZUOK zostaną przeszkoleni przez 

Zamawiającego w zakresie BHP. 

§ 11 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,  

pod rygorem nieważności. 

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w 

stosunku do treści oferty gdy: 

1) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na 

realizację zamówienia. 

2) Nastąpi zmiana stawki podatku VAT. 

3) Nastąpi zmiana osób reprezentujących strony w umowie. 

4) Zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej niezależnie od stron umowy, które uniemożliwiłyby 

terminowe wykonanie zamówienia. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego 

terminu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się 

przewidzieć, w szczególności siłą wyższą będzie działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć 

lub zgon Wykonawcy.  

§ 12 

1. Zamawiający oświadcza, iż posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem 

oraz BHP zgodnie z wymogami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz OHSAS 18001. 

2. W związku z wdrożonym zintegrowanym systemem zarządzania oraz zidentyfikowanymi zagrożeniami, 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Zapoznania się z udostępnionymi instrukcjami i procedurami. 

2) Przestrzegania i stosowania się do poleceń personelu przedsiębiorstwa. 

3) Bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa. 

oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszą dokumentacją. 

§ 13 

Osoby upoważnione do kontaktów: 

- ze strony Zamawiającego: …………………………… tel. ……………………… e-mail …………………… 

- ze strony Wykonawcy: ….…………………………… tel. ……………………… e-mail …………………… 

§ 14 

Spory mogące powstać na tle wykonania umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo 

sądowi powszechnemu zgodnie z miejscem podpisania umowy. 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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§ 16 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

……………………………………………… ……………………………………………………… 
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 
 

L.p. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 
1 Załącznik nr 1 Formularz cenowy/wymogi jakościowe i techniczne 

2 Załącznik nr 2 Oświadczenie o zapoznaniu się z wdrożonym zintegrowanym 

systemem zarządzania oraz zidentyfikowanymi zagrożeniami w 

RZUOK w Machnaczu 
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Załącznik nr 3c do SIWZ 
Umowa (projekt) 
dla Zadania nr 3 

 

zawarta w dniu ................................, we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej 

„SANIKO” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Komunalnej 4. Nr KRS 0000095781 Sąd Rejonowy 

w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, nr NIP 888-020-59-21, REGON 910041776, nr rejestrowy 000001386, 

wysokość kapitału zakładowego 16.391.800,00 zł, reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”. 

a 

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

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

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

reprezentowanym przez: 

1. ....................................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................................... 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawca”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została 

zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowe opony wraz z 

montażem do wózków widłowych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we 

Włocławku, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje, że opony będące przedmiotem umowy spełniają wszystkie wymagania stawiane 

przez Zamawiającego, są kompletne, sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych, wykonane zgodnie z 

dokumentacją techniczną opracowaną przez producenta. 

3. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w 

Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, Machnacz 41a, dalej „RZUOK”. 

4. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest do: 

1) Dostawy (sukcesywnej) i montażu opon, zakres obejmuje: 

a) dojazd, 

b) demontaż kół i ogumienia zużytego, 

c) montaż ogumienia nowego i kół. 

2) Świadczenia usługi w zakresie wymiany opon (na wcześniej już dostarczone i wymienione opony) za 

pomocą serwisu mobilnego, zakres obejmuje: 

a) dojazd, 

b) demontaż koła i ogumienia, 

c) dostawę opony (w przypadku stwierdzenia wady), 

d) montaż ogumienia i koła. 

3) Odbioru i zagospodarowania zdemontowanych starych opon, które zostały wymienione na nowe, na 

własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

§ 2 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy lub do momentu 

wybrania całej ilości opon określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że w 
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przypadku nie wybrania wszystkich opon w powyższym terminie, termin ten może ulec przesunięciu 

maksymalnie do 6 miesięcy. 

2. Zamawiający przewiduje sukcesywne dostawy i montaż opon zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym 

przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca w ramach sukcesywnej dostawy i montaż opon zobowiązany jest zrealizować zgłoszenie: 

1) Do ….. dni roboczych, w dniach i godzinach pracy oraz na terenie RZUOK, tj. od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godzinach od 6:00 do 14:00 od chwili otrzymania 

telefonicznej lub e-mailowej informacji od RZUOK o dostarczeniu i montażu opon. 

4. Wykonawca w ramach serwisu mobilnego zobowiązany jest zrealizować zgłoszenie: 

1) Do ….. godzin, w dniach i godzinach pracy oraz na terenie RZUOK, tj. od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godzinach od 6:00 do 14:00 od chwili otrzymania 

telefonicznej lub e-mailowej informacji od RZUOK o konieczności wymiany opony. 

5. Na okoliczność realizacji zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego zostanie sporządzony 

każdorazowo protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie strony umowy. 

§ 3 

W przypadku stwierdzenia, że dostarczone opony nie spełniają wymogów jakościowych lub technicznych, 

określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy opon 

spełniających wymogi Zamawiającego, określone w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w terminie 

uzgodnionym przez strony jednak nie dłuższym niż ….. dni robocze od daty stwierdzenia niezgodności, 

potwierdzonej przez Zamawiającego na piśmie. 

§ 4 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 1 jest wynagrodzenie określone w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy, na łączną kwotę: 

Cena netto: ......................................... zł (VAT .......... %) = ....................................................................... zł 

Cena brutto: .................................................. zł (słownie: ............................................................................... 

........................................................................................................................................................................) 

2. Kwota o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym: 

koszt zakupu nowych opon, koszt kompleksowej wymiany opon (zdemontowanie kół i ogumienia zużytego 

oraz zamontowanie ogumienia nowego i kół), koszt robocizny, koszt dojazdu serwisu mobilnego, koszt 

zagospodarowania starych, zużytych opon, które Wykonawca wymieni na nowe, koszt okresu gwarancji 

jakości i pozostałe koszty jeżeli występują w związku z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w 

§ 1 niniejszej umowy. 

3. Zapłata należności nastąpi przelewem w drodze faktur częściowych, za każdą zrealizowaną partię 

przedmiotu umowy, z uwzględnieniem cen jednostkowych, określonych w formularzu cenowym 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez 

Zamawiającego. Faktury winny być wystawione na dane RZUOK. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół, o którym w § 2 ust. 5 niniejszej umowy. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. 

§ 5 

1. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy roszczeń z 

tytułu rękojmi. 

2. Okres rękojmi wynosi 2 lata licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na dostarczone i 

zamontowane opony dla każdego realizowanego zapotrzebowania. 

3. Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczone fabrycznie nowe opony na 

okres ….. miesiące/miesięcy (licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego). 
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4. O wykryciu wady produkcyjnej w ogumieniu w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest 

zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady zostanie potwierdzone protokolarnie przez obie strony, 

uzgadniając sposób i termin wymiany wadliwego ogumienia. 

5. Po dokonaniu wymiany ogumienia, w których zostanie stwierdzona wada produkcyjna, na nowe, wolne od 

wad na koszt Wykonawcy, okres gwarancyjny zostanie odpowiednio przedłużony o okres trwania wymiany 

wadliwego ogumienia na nowe. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona wymiany wadliwego ogumienia w uzgodnionym terminie, 

Zamawiający uprawniony jest do dokonania wymiany wadliwego ogumienia we własnym zakresie i 

obciążenia Wykonawcę kosztami jej wymiany. 

§ 6 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości ............... zł, tj. 10% 

wynagrodzenia, o którym mowa § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za przedmiot umowy w formach 

przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Ustala się, że 70% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania Umowy, a 

pozostałe 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. 

3. Zwrot zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

1) Zamawiający zwraca w wysokości 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty 

podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego na dostarczone i zamontowane opony. 

2) Zamawiający zwraca w wysokości 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie 

okresu rękojmi od daty podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego na dostarczone i 

zamontowane opony. 

4. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

§ 7 

1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy są kary umowne. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 250,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu każdej jednej fabrycznie nowej opony. 

2) 250,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia w wymianie każdej jednej opony na wolną od wad 

stwierdzoną przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi. 

3) 100,00 złotych brutto za nieodbieranie zużytych opon - za każdy stwierdzony przypadek. 

4) 1.000,00 złotych brutto za niepodjęcie realizacji usługi serwisu mobilnego - za każdy stwierdzony 

przypadek. 

5) 5% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za odstąpienie od 

umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

6) 1.000,00 złotych brutto za każdy dzień pracy nieuprawnionej osoby, o której mowa w § 8 ust.1 niniejszej 

umowy. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych w wysokości 5% wartości brutto 

przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z tytułu odstąpienia od umowy z powodu 

okoliczności za które odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia należności z tytułu kar umownych, o których mowa w ust. 2, 

z wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Jeżeli opóźnienia, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2, przekroczą 7 dni roboczych, Zamawiający ma prawo 

do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

6. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawcy Zamawiający wystawi notę obciążeniową 

Wykonawcy. 

7. W przypadku naliczenia Zamawiającemu kar umownych, o których mowa w ust. 3, Wykonawca ma prawo 

dokonać obciążenia Zamawiającego notą obciążeniową. 
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8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 

szkody. 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

1) demontaż koła i ogumienia zużytego, 

2) montaż ogumienia nowego i kół. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o 

którym mowa w ust. 1, w szczególności poprzez żądanie przedłożenia, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie: 

1) Oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazane, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy. 

2) Poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów/umowy powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. adresów, PESEL pracowników). Informacje takie jak: 

imię i nazwisko osób, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania. 

3) Zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

4) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, 

zobowiązujących do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji 

zamówienia, wykonujących czynności wymienionych w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

5. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia osób na umowę o pracę, wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1, Zamawiający naliczy karę umowną, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 6. 

§ 9 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawców. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do prac 

realizowanych przez podwykonawców. 

2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, 
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zaniechanie, uchybienie i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby 

to były działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 

§ 10 

1. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnionych przez siebie pracowników 

podczas realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu pracowników realizujących przedmiot umowy na terenie 

RZUOK. 

3. Pracownicy Wykonawcy realizujący przedmiot umowy na terenie RZUOK zostaną przeszkoleni przez 

Zamawiającego w zakresie BHP. 

§ 11 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,  

pod rygorem nieważności. 

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w 

stosunku do treści oferty gdy: 

1) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na 

realizację zamówienia. 

2) Nastąpi zmiana stawki podatku VAT. 

3) Nastąpi zmiana osób reprezentujących strony w umowie. 

4) Zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej niezależnie od stron umowy, które uniemożliwiłyby 

terminowe wykonanie zamówienia. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego 

terminu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się 

przewidzieć, w szczególności siłą wyższą będzie działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć 

lub zgon Wykonawcy.  

§ 12 

1. Zamawiający oświadcza, iż posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem 

oraz BHP zgodnie z wymogami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz OHSAS 18001. 

2. W związku z wdrożonym zintegrowanym systemem zarządzania oraz zidentyfikowanymi zagrożeniami, 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Zapoznania się z udostępnionymi instrukcjami i procedurami. 

2) Przestrzegania i stosowania się do poleceń personelu przedsiębiorstwa. 

3) Bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa. 

oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszą dokumentacją. 

§ 13 

Osoby upoważnione do kontaktów: 

- ze strony Zamawiającego: …………………………… tel. ……………………… e-mail …………………… 

- ze strony Wykonawcy: ….…………………………… tel. ……………………… e-mail …………………… 

§ 14 

Spory mogące powstać na tle wykonania umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo 

sądowi powszechnemu zgodnie z miejscem podpisania umowy. 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 16 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

……………………………………………… ……………………………………………………… 
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Integralną część umowy stanowią załączniki: 
 

L.p. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 
1 Załącznik nr 1 Formularz cenowy/wymogi jakościowe i techniczne 

2 Załącznik nr 2 Oświadczenie o zapoznaniu się z wdrożonym zintegrowanym 

systemem zarządzania oraz zidentyfikowanymi zagrożeniami w 

RZUOK w Machnaczu 
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Załącznik nr 3d do SIWZ 
Umowa (projekt) 
dla Zadania nr 4 

 

zawarta w dniu ................................, we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej 

„SANIKO” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Komunalnej 4. Nr KRS 0000095781 Sąd Rejonowy 

w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, nr NIP 888-020-59-21, REGON 910041776, nr rejestrowy 000001386, 

wysokość kapitału zakładowego 16.391.800,00 zł, reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”. 

a 

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

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

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

reprezentowanym przez: 

1. ....................................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................................... 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawca”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została 

zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowe opony wraz z 

montażem do samochodów osobowych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. 

we Włocławku, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje, że opony będące przedmiotem umowy spełniają wszystkie wymagania stawiane 

przez Zamawiającego, są kompletne, sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych, wykonane zgodnie z 

dokumentacją techniczną opracowaną przez producenta. 

3. Miejsce realizacji przedmiotu umowy: 

1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, 

dalej „baza techniczna Saniko”. 

2) Stacja diagnostyczna zlokalizowana w granicach miasta Włocławek wskazana przez Wykonawcę, dalej 

„stacja diagnostyczna”. 

4. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest do: 

1) Dostawy (sukcesywnej) i montażu opon, zakres obejmuje: 

a) dojazd, 

b) demontaż kół i ogumienia zużytego, 

c) montaż ogumienia nowego i kół (w tym wyważenie). 

2) Świadczenia usługi w zakresie naprawy lub wymiany opon (na wcześniej już dostarczone i wymienione 

opony) za pomocą serwisu mobilnego, zakres obejmuje: 

a) dojazd, 

b) demontaż koła i ogumienia, 

c) naprawę opony (wulkanizacja) i/lub dostawę opony (w przypadku stwierdzenia wady), 

d) montaż ogumienia i koła (w tym wyważenie). 

3) Odbioru i zagospodarowania zdemontowanych starych opon, które zostały wymienione na nowe, na 

własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
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§ 2 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy lub do momentu 

wybrania całej ilości opon określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że w 

przypadku nie wybrania wszystkich opon w powyższym terminie, termin ten może ulec przesunięciu 

maksymalnie do 6 miesięcy. 

2. Zamawiający przewiduje sukcesywne dostawy i montaż opon zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym 

przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca w ramach sukcesywnej dostawy i montażu opon zobowiązany jest zrealizować zgłoszenie: 

1) Do ….. godzin, w dniach i godzinach pracy oraz na terenie bazy technicznej Saniko lub stacji 

diagnostycznej, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godzinach 

od 6:00 do 14:00 od chwili otrzymania telefonicznej lub e-mailowej informacji od bazy technicznej 

Saniko o dostarczeniu i montażu opon. 

4. Wykonawca w ramach serwisu mobilnego zobowiązany jest zrealizować zgłoszenie: 

1) Do ….. godzin, w dniach i godzinach pracy oraz na terenie bazy technicznej Saniko lub stacji 

diagnostycznej, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godzinach 

od 6:00 do 14:00 od chwili otrzymania telefonicznej lub e-mailowej informacji od bazy technicznej 

Saniko o konieczności naprawy lub wymiany opony. 

Koszt naprawy lub wymiany opon w pojazdach Zamawiającego przy użyciu serwisu mobilnego, został 

uwzględniony w cenie oferty, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

5. Na okoliczność realizacji zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego zostanie sporządzony 

każdorazowo protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie strony umowy. 

§ 3 

W przypadku stwierdzenia, że dostarczone opony nie spełniają wymogów jakościowych lub technicznych, 

określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy opon 

spełniających wymogi Zamawiającego, określone w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w terminie 

uzgodnionym przez strony jednak nie dłuższym niż ….. godziny od daty stwierdzenia niezgodności, 

potwierdzonej przez Zamawiającego na piśmie. 

§ 4 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 1 jest wynagrodzenie określone w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy, na łączną kwotę: 

Cena netto: ......................................... zł (VAT .......... %) = ....................................................................... zł 

Cena brutto: .................................................. zł (słownie: ............................................................................... 

........................................................................................................................................................................) 

2. Kwota o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym: 

koszt zakupu nowych opon, koszt kompleksowej wymiany opon (zdemontowanie kół i ogumienia zużytego 

oraz zamontowanie ogumienia nowego i kół), koszt wyważania kół, koszt robocizny, koszt dojazdu serwisu 

mobilnego, koszt naprawy opon, koszt zagospodarowania starych, zużytych opon, które Wykonawca 

wymieni na nowe, koszt okresu gwarancji jakości i pozostałe koszty jeżeli występują w związku z realizacją 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy. 

3. Zapłata należności nastąpi przelewem w drodze faktur częściowych, za każdą zrealizowaną partię 

przedmiotu umowy, z uwzględnieniem cen jednostkowych, określonych w formularzu cenowym 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez 

Zamawiającego. Faktury winny być wystawione na dane bazy technicznej Saniko. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół, o którym w § 2 ust. 5 niniejszej umowy. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. 
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§ 5 

1. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy roszczeń z 

tytułu rękojmi. 

2. Okres rękojmi wynosi 2 lata licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na dostarczone i 

zamontowane opony dla każdego realizowanego zapotrzebowania. 

3. Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela gwarancji jakości na: 

1) Dostarczone (sukcesywnie) fabrycznie nowe opony na okres ….. miesiące/miesięcy (licząc od daty 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego). 

2) Wykonanie napraw opon za pośrednictwem serwisu mobilnego na okres 12 miesięcy (licząc od daty 

wykonania naprawy). 

4. O wykryciu wady produkcyjnej w ogumieniu w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest 

zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady zostanie potwierdzone protokolarnie przez obie strony, 

uzgadniając sposób i termin wymiany wadliwego ogumienia. 

5. Po dokonaniu wymiany ogumienia, w których zostanie stwierdzona wada produkcyjna, na nowe, wolne od 

wad na koszt Wykonawcy, okres gwarancyjny zostanie odpowiednio przedłużony o okres trwania wymiany 

wadliwego ogumienia na nowe. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona wymiany wadliwego ogumienia w uzgodnionym terminie, 

Zamawiający uprawniony jest do dokonania wymiany wadliwego ogumienia we własnym zakresie i 

obciążenia Wykonawcę kosztami jej wymiany. 

§ 6 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości ............... zł, tj. 10% 

wynagrodzenia, o którym mowa § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za przedmiot umowy w formach 

przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Ustala się, że 70% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania Umowy, a 

pozostałe 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. 

3. Zwrot zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

1) Zamawiający zwraca w wysokości 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty 

podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego na dostarczone i zamontowane opony. 

2) Zamawiający zwraca w wysokości 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie 

okresu rękojmi od daty podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego na dostarczone i 

zamontowane opony. 

4. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

§ 7 

1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy są kary umowne. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 100,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu każdej jednej fabrycznie nowej opony. 

2) 100,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia w wymianie każdej jednej opony na wolną od wad 

stwierdzoną przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi. 

3) 50,00 złotych brutto za każdą godzinę opóźnienia w wykonaniu napraw każdej jednej opony. 

4) 100,00 złotych brutto za nieodbieranie zużytych opon - za każdy stwierdzony przypadek. 

5) 1.000,00 złotych brutto za niepodjęcie realizacji usługi serwisu mobilnego - za każdy stwierdzony 

przypadek. 

6) 5% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za odstąpienie od 

umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

7) 1.000,00 złotych brutto za każdy dzień pracy nieuprawnionej osoby, o której mowa w § 8 ust.1 niniejszej 

umowy. 
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3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych w wysokości 5% wartości brutto 

przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z tytułu odstąpienia od umowy z powodu 

okoliczności za które odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia należności z tytułu kar umownych, o których mowa w ust. 2, 

z wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Jeżeli opóźnienia, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2, przekroczą 7 dni roboczych, Zamawiający ma prawo 

do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

6. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawcy Zamawiający wystawi notę obciążeniową 

Wykonawcy. 

7. W przypadku naliczenia Zamawiającemu kar umownych, o których mowa w ust. 3, Wykonawca ma prawo 

dokonać obciążenia Zamawiającego notą obciążeniową. 

8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 

szkody. 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

1) demontaż koła i ogumienia zużytego, 

2) montaż ogumienia nowego i kół, 

3) wyważanie kół, 

4) naprawa opon. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o 

którym mowa w ust. 1, w szczególności poprzez żądanie przedłożenia, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie: 

1) Oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazane, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy. 

2) Poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów/umowy powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. adresów, PESEL pracowników). Informacje takie jak: 

imię i nazwisko osób, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania. 

3) Zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

4) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, 

zobowiązujących do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji 

zamówienia, wykonujących czynności wymienionych w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

5. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia osób na umowę o pracę, wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1, Zamawiający naliczy karę umowną, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 7. 

§ 9 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawców. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do prac 

realizowanych przez podwykonawców. 

2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, 

zaniechanie, uchybienie i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby 

to były działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 

§ 10 

1. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnionych przez siebie pracowników 

podczas realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu pracowników realizujących przedmiot umowy na terenie bazy 

technicznej Saniko. 

3. Pracownicy Wykonawcy realizujący przedmiot umowy na terenie bazy technicznej Saniko zostaną 

przeszkoleni przez Zamawiającego w zakresie BHP. 

 

§ 11 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,  

pod rygorem nieważności. 

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w 

stosunku do treści oferty gdy: 

1) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na 

realizację zamówienia. 

2) Nastąpi zmiana stawki podatku VAT. 

3) Nastąpi zmiana osób reprezentujących strony w umowie. 

4) Zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej niezależnie od stron umowy, które uniemożliwiłyby 

terminowe wykonanie zamówienia. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego 

terminu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się 

przewidzieć, w szczególności siłą wyższą będzie działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć 

lub zgon Wykonawcy.  

§ 12 

3. Zamawiający oświadcza, iż posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem 

oraz BHP zgodnie z wymogami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz OHSAS 18001. 

4. W związku z wdrożonym zintegrowanym systemem zarządzania oraz zidentyfikowanymi zagrożeniami, 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Zapoznania się z udostępnionymi instrukcjami i procedurami. 

2) Przestrzegania i stosowania się do poleceń personelu przedsiębiorstwa. 

3) Bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa. 

oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszą dokumentacją. 

§ 13 

Osoby upoważnione do kontaktów: 

- ze strony Zamawiającego: …………………………… tel. ……………………… e-mail …………………… 
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- ze strony Wykonawcy: ….…………………………… tel. ……………………… e-mail …………………… 

§ 14 

Spory mogące powstać na tle wykonania umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo 

sądowi powszechnemu zgodnie z miejscem podpisania umowy. 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 16 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

……………………………………………… ……………………………………………………… 
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 
 

L.p. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 
1 Załącznik nr 1 Formularz cenowy/wymogi jakościowe i techniczne 

2 Załącznik nr 2 Oświadczenie o zapoznaniu się z wdrożonym zintegrowanym 

systemem zarządzania 

 


