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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

Umowa (projekt) 

 

zawarta w dniu ………. r., we Włocławku pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. 

Komunalnej 4, 87-800 Włocławek, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095781, nr NIP 888-020-59-21, REGON 910041776, nr 

rejestrowy 000001386, wysokość kapitału zakładowego 18.190.900,00 zł, zwaną w dalszej treści 

umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

1. .................................................................................................................................................................................................................., 

a 

.........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... 

zwanym/ą w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

1. .................................................................................................................................................................................................................., 

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

Zamawiający i Wykonawca zwani dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu 

nieograniczonego prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) została zawarta umowa (dalej: „Umowa”) 

o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu 40 pracowników, z 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku (dalej: „baza 

techniczna”) do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu (dalej: 

„RZUOK”) i z powrotem, zatrudnionych w systemie dwuzmianowym, tj.: 

a) zmiana I - czas pracy: od godziny 600 do godziny 1400; 

b) zmiana II - czas pracy: od godziny 1400 do godziny 2200. 

2. Łączna ilość dziennych kursów wynosi 3 kursy, które obejmują, m.in.: 

a) dowóz pracowników I zmiany z bazy technicznej do RZUOK - 1 kurs; 

b) dowóz pracowników II zmiany z bazy technicznej do RZUOK / przywóz pracowników I zmiany z 

RZUOK do bazy technicznej - 1 kurs; 

c) przywóz pracowników II zmiany z RZUOK do bazy technicznej - 1 kurs. 

3. Przewóz pracowników będzie odbywał się w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz 

dodatkowo na każde pisemne zlecenie Zamawiającego, np. w przypadku pracy III zmiany - czas 

pracy od godziny 2200 do godziny 600 lub w soboty w RZUOK.  

4. Przewóz pracowników przedsiębiorstwa winien być realizowany przez autobusy posiadające 

minimum 40 miejsc siedzących i sprawne techniczne. 

5. Miejscem, przystankowym do wsiadania i wysiadania pracowników będzie baza techniczna, tj. 

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławku oraz teren RZUOK, tj. Machnacz 41a, 87-880 Brześć Kujawski. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych miejsc przystankowych na 

trasie baza techniczna - RZUOK - baza techniczna w uzgodnieniu z Wykonawcą. 

6. Godziny odjazdu autobusu będą na bieżąco ustalane z Wykonawcą. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres trwania niniejszej umowy 

aktualnego zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu 

osób autobusem wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140). 
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§ 2 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

b) terminowy dowóz pracowników do pracy; 

c) zapewnienie przewozu sprawnym technicznie autobusem posiadającym minimum 40 miejsc 

siedzących; 

d) ubezpieczenie na własny koszt autobusów, które świadczą usługę dla Zamawiającego; 

e) w przypadku awarii autobusu, zapewnienie autobusu zastępczego posiadającego co 

najmniej 40 miejsc siedzących, w terminie co najmniej 2 godzin; 

f) zgłoszenie awarii autobusu telefonicznie a następnie na piśmie, przesłanym faxem lub e-

mailem, wskazanym w niniejszej Umowie wraz z obowiązkiem podania danych pojazdu 

zastępczego, tj. marka, model, nr rejestracyjny; 

g) zmiana autobusu lub autobusów wymienionych w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy na inny 

autobus lub autobusy, w przypadku ich trwałego uszkodzenia lub zniszczenia wymaga 

pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu, przesłanego faxem lub e-mailem. Zmieniony autobus 

lub autobusy powinny spełniać wymagania określone powyżej w lit. c; 

h) zapewnienie, aby kierowcy pojazdów zatrudnieni byli na Umowę o pracę i posiadali 

wymagane prawem kwalifikacje zawodowe, których wykaz stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej 

Umowy; 

i) zgłaszania Zamawiającemu na piśmie, przesłanym faxem lub e-mailem, zmiany kierowców 

świadczących usługi dla Zamawiającego. Dane kierowcy winny być zgłoszone 

Zamawiającemu przed rozpoczęciem pracy nowego kierowcy; 

j) oznakowanie autobusu w sposób umożliwiający jego identyfikację; 

k) przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przepisów ustawy 

o transporcie drogowym oraz czasu pracy kierowcy; 

l) wystawienie miesięcznej faktury VAT za usługę, zgodnie z ilością kursów wykonanych w danym 

miesiącu. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie usługi przewozu pracowników z 

wyjątkiem wystąpienia czynników niezależnych od Wykonawcy powstałych na skutek złych 

warunków atmosferycznych, tj.: zamieć, zaspy śnieżne, gołoledź, gęsta mgła, powódź, itp. 
 

§ 3 

Termin wykonania przedmiotu Umowy wynosi 24 miesiące w okresie od 07.05.2020 r. do 06.05.2022 r. 

(w przypadku, gdy termin podpisania Umowy ulegnie przesunięciu, okres 24 miesięcy będzie liczony 

od daty podpisania Umowy). 
 

§ 4 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, o 

którym mowa w § 1 niniejszej Umowy, jest wynagrodzenie niezmienne w okresie ważności Umowy 

określone zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy, na 

kwotę: 

wartość netto: ……………………………, 

podatek VAT: ……………………….. %, 

wartość VAT: ……………………………, 

wartość brutto: …………………………… 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..). 

2. Podstawą do naliczenia należności za wykonany przedmiot Umowy będzie rzeczywista ilość 

wykonanych kursów, w tym również kursów dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej 

Umowy, potwierdzona przez uprawnionego pracownika Zamawiającego i Wykonawcy. 
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3. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawianej na koniec każdego miesiąca, w którym realizowana była usługa. 

4. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonaną usługę w terminie do 21 dni na podstawie 

prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT. 

5. Wykonawca może także składać ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platformę 

Elektronicznego Fakturowania, numer Peppol Zamawiającego: 888 020 59 21. 
 

§ 5 

1. Ustaloną przez Strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie niniejszej Umowy będą 

kary umowne. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

następujących przypadkach: 

a) za brak rozpoczęcia świadczenia usługi w terminie określonym w § 3 niniejszej Umowy, w 

wysokości 0,25% wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień 

opóźnienia; 

b) za nieterminowy dowóz pracowników do RZUOK, w wyniku którego pracownicy nie podejmą 

pracy w obowiązującym ich czasie pracy, w wysokości 0,25% wartości brutto, o której mowa w 

§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy stwierdzony przypadek; 

c) za nieterminowe podstawienie autobusu do RZUOK po zakończonej pracy przez pracowników, 

w wysokości 0,25% wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy 

stwierdzony przypadek; 

d) za niezgodności autobusu z warunkami umownymi, w wysokości 0,25% wartości brutto, o której 

mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy stwierdzony przypadek. 

e) za brak pisemnego zgłoszenia pojazdu zastępczego lub pojazdu zmienionego lub zmian 

dotyczących wykazu kierowców pojazdów, w wysokości 100,00 zł, za każdy stwierdzony 

przypadek; 

f) za każdy dzień pracy nieuprawnionej osoby, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, w 

wysokości 1 000,00 złotych brutto; 

g) za brak zapewnienia pojazdu zastępczego, w terminie określonym w § 2 ust. 1 lit. e) niniejszej 

Umowy w wysokości 100,00 zł, za każdą godzinę opóźnienia w podstawieniu pojazdu 

zastępczego; 

h) za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 5% 

wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. 

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

brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, w razie odstąpienia Zamawiającego od 

Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

4. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawcy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową 

Wykonawcy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody. 
 

§ 6 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę 

istotnych postanowień niniejszej Umowy. 

2. Za istotne postanowienia niniejszej Umowy uważa się w szczególności: 

a) nie przystąpienie przez Wykonawcę do świadczenia usługi będącej przedmiotem Umowy; 

b) co najmniej dwukrotne stwierdzenie braku realizacji usługi przez autobusy nie spełniające 

wymogów określonych w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy; 
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c) co najmniej dwukrotne stwierdzenie braku realizacji usługi z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy; 

d) naruszenie przez Wykonawcę zapisu § 7 niniejszej Umowy; 

e) Wykonawcy zostanie cofnięte zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego 

w zakresie przewozu osób autobusem wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140); 

f) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan 

likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym 

przedsiębiorcą - Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdym 

pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz  

o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 5 dni od wystąpienia tych 

okoliczności; 

g) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte 

postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację niniejszej Umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu winno być sporządzone w formie pisemnej i posiadać uzasadnienie. 

4. Termin na złożenie oświadczenia wynosi 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji  

o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 lub w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie za 

zrealizowane kursy. 
 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 

realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących poniższe czynności: 

a) realizacja dyspozycji wydawanych przez pracowników nadzoru w zakresie realizacji usługi 

objętej przedmiotem Umowy, 

b) dokonywanie codziennych kontroli stanu technicznego autobusów, które wykorzystywane są 

do realizacji usługi objętej przedmiotem Umowy, 

c) obsługa i prowadzenie autobusów wykorzystywanych do realizacji usługi objętej przedmiotem 

Umowy.  

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:  

a) 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, wskazanie, 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;  

b) 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 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko 

osób, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

c) dokument potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, które będzie mogło 
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przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych w sposób 

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

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów 

potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.” 

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

Zamawiający naliczy kary umowne, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. f) niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych 

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

realizacji zamówienia, wykonujących czynności wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz 

umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 
 

§ 8 

1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej Umowy z Zamawiającym przedłoży umowy z 

podwykonawcami, z podaniem zakresu powierzonych prac. 

2. 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. 

3. 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, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 
 

§ 9 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy w wysokości … zł, tj. 

5% wynagrodzenia, o którym mowa § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za przedmiot Umowy w formie …. 

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 

tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy 

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienie i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane. 
 

§ 10 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli autobusu Wykonawcy, którymi 

będą dokonywane przewozy pracowników Zamawiającego. 

2. Podczas przeprowadzonych kontroli, kierowca autobusu zobowiązany jest do przedstawienia 

dokumentu pojazdu, na każde wezwanie przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Protokół z przeprowadzonej kontroli zostanie przesłany Wykonawcy faxem lub e-mailem. 

4. W przypadku stwierdzenia, iż autobus nie spełnia wymogów określonych w niniejszej Umowie, 

Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. d) niniejszej 

Umowy, z zastrzeżeniem, że po minimum dwukrotnym stwierdzeniu niezgodności, potwierdzonym 

protokołem z kontroli, Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy. 
 

§ 11 

1. Zmiana postanowień zawartej niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na 

piśmie, pod rygorem nieważności. 

2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności 
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niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania Umowy lub w przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z następujących okoliczności: 

a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ 

na realizację zamówienia; 

b) zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej (np. stan zagrożenia epidemicznego), przez którą 

na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony 

Umowy więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron lub którego Strony nie mogły 

przewidzieć przed zawarciem Umowy lub którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie 

mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności lub której nie można przypisać drugiej 

Stronie. 

c) zmiana autobusu lub autobusów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy; 

d) zmiana wykazu osób - kierowców określonych w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 lit. c) i lit. d) niniejszego paragrafu wymagają akceptacji 

Zamawiającego na pisemne zgłoszenie Wykonawcy, zgodnie z § 2 ust. 2 lit. g) i lit. i) niniejszej 

Umowy. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, 

dopuszczalna jest jedynie w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, będzie podlegało 

waloryzacji na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający kalkulację kosztów wykonania usługi, 

uzasadniającą wpływ zmian, o których mowa powyżej w ust. 4, na koszty wykonania usługi, z 

zastrzeżeniem, że pierwsza waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 12-miesięcy 

świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszej Umowy. 
 

§ 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: 

a) zapoznania się z udostępnionymi instrukcjami i procedurami, 

b) przestrzegania i stosowania się do poleceń personelu przedsiębiorstwa, 

c) bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa 

oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszą dokumentacją. 
 

§ 13 

Osoby upoważnione do kontaktów w ramach realizacji przedmiotu Umowy: 

- ze Strony Zamawiającego: ………………………… tel. …………………… e-mail: …………………, 

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

 

§ 14 

Spory mogące powstać na tle wykonania niniejszej Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu 

właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu zgodnie z siedzibą Zamawiającego. 
 

§ 15 
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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: 

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy. 

Załącznik nr 2 - Wykaz pojazdów. 

Załącznik nr 3 - Wykaz osób - kierowców. 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z dokumentacją, zgodnie z § 12 niniejszej Umowy. 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

 

 

Formularz cenowy 

 

Wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu pracowników 

PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku 

Lp. Koszt za usługę Wartość netto 
Wartość VAT 

(stawka VAT …..%) 
Wartość brutto 

1 2 3 4 5 

1. 

Koszt jednostkowy przewozu pracowników 

na trasie: z bazy technicznej do RZUOK i/lub 

z RZUOK do bazy technicznej /1 kurs/ 

   

2. 

Koszt przewozu pracowników na trasie: baza 

techniczna - RZUOK - baza techniczna, 

zatrudnionych w systemie dwuzmianowym 

skalkulowany na 1 dzień /3 kursy/ 

/Lp. 1 kol. 3 x 3 kursy/ 

   

3. 

Koszt przewozu pracowników na trasie: baza 

techniczna - RZUOK - baza techniczna, 

zatrudnionych w systemie dwuzmianowym 

skalkulowany dla 1 miesiąca /63 kursy/ 

/Lp. 2 kol. 3 x 21 dni/ 

   

4. 

Koszt przewozu pracowników na trasie: baza 

techniczna - RZUOK - baza techniczna, 

zatrudnionych w systemie dwuzmianowym 

skalkulowany dla 12 miesięcy /756 kursów/ 

/Lp. 3 kol. 3 x 12 miesięcy/ 

   

5. 

Koszt przewozu pracowników na trasie: baza 

techniczna - RZUOK - baza techniczna, 

zatrudnionych w systemie dwuzmianowym 

skalkulowany dla 24 miesięcy /1512 kursów/ 

/Lp. 3 kol. 3 x 24 miesięcy/ 

   

 

Założenia przyjęte do kalkulacji: 

- jeden kurs oznacza: 

 dowóz pracowników I zmiany z bazy technicznej do RZUOK, lub 

 dowóz pracowników II zmiany z bazy technicznej do RZUOK / przywóz pracowników I zmiany z RZUOK do 

bazy technicznej, lub 

 przywóz pracowników II zmiany z RZUOK do bazy technicznej; 

- dzienna liczb kursów - 3 kursy; 

- ilość dni roboczych w miesiącu - 21 dni; 

- długość trwania Umowy - 24 miesiące. 

 

 

 

 

 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

 

 

Wykaz pojazdów 

 

 

 

Lp. Rodzaj pojazdu 
Producent pojazdu 

(marka i model) 

Numer 

rejestracyjny 

pojazdu 

Ilość miejsc 

siedzących 

Podstawa 

dysponowania 

pojazdem 

1.      

2.      

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia min. 2 autobusy z min. 40 miejscami siedzącymi, 

każdy z nich, sprawne technicznie, którymi Wykonawca będzie realizował usługę będącą 

przedmiotem Umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

 

 

Wykaz osób - kierowców 

 

 

1. …………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

2. …………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

3. …………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

4. …………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

 

Wykonawca oświadcza, że wskazane powyżej osoby, wykonujące czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, określone w § 7 ust. 1 Umowy, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1040), zatrudnione są na podstawie umowy o pracę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4 do Umowy 

 

Włocławek, dnia ………..2020 r. 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

 

…………………………………… [nazwa Wykonawcy] potwierdza, że w związku z wdrożonym w Przedsiębiorstwie 

Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku ul. Komunalna 4, Zintegrowanym 

Systemem Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz BHP, zgodnie z wymogami norm PN-EN ISO 9001, 

PN-EN ISO 14001 oraz OHSAS 18001: 

 zapoznał się z udostępnionymi instrukcjami i procedurami, 

 zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania poleceń personelu przedsiębiorstwa oraz do 

bezwzględnego stosowania obowiązujących procedur bezpieczeństwa. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 


