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UMOWA Nr  

 

zawarta w dniu  w Ostródzie zwana dalej „Umowa" pomiędzy: 

 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. z siedzibą  

w Rudnie, adres biura: 14-100 Ostróda ul. Czarnieckiego 28, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem KRS 0000311869, posiadający NIP 741 207 49 97, REGON 280320880, 

reprezentowaną przez - Prezesa Zarządu Pana Leszka Rochowicza, zwanym w dalszej 

części  umowy  „Zamawiającym", odpis z KRS stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy 

a  

[dane Wykonawcy], zwanym w dalszej części Wykonawcą, odpis z KRS/zaświadczenie z 

CEIDG stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy 

 

§ 1 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie 

przetargu nieograniczonego.  

2. Zakres umowy jest zgodny z ofertą Wykonawcy zawierającą Formularz cenowy 

(dalej: Oferta) i Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ), które to dokumenty 

stanowią kolejno załącznik Nr 3  i 4  do Umowy i stanowią integralną część Umowy. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy 

nowego ogumienia do pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego, zgodnie ze 

specyfikacją określoną przez Zamawiającego w OPZ, do siedziby Zamawiającego tj. 

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp.  z o.o. Rudno 17, 

14-100 Ostróda. 

2. Przewidywane wstępnie ilości ogumienia, specyfikacja pojazdów Zamawiającego oraz 

specyfikacja opon  określone są w OPZ.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia odchyleń na plus bądź na minus 

w ilości opon wykazanych w OPZ, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zrzeka 

się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. Powyższa okoliczność 

nie będzie miała żadnego wpływu na zawartą w Ofercie cenę jednostkową opony. 

 



   

 

 2 

 

§ 3. 

W przypadku obiektywnie stwierdzonej trudności w dostępie opon wskazanych w 

OPZ, Wykonawca za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego dostarczy w miejsce 

opon niedostępnych nowe opony o parametrach równoważnych, zachowując przy 

tym warunki i ceny nie gorsze i nie wyższe niż dla opon niedostępnych.  

 

§ 4 

1. Dostarczone opony muszą być fabrycznie nowe, posiadać nalepkę lub etykietę 

zawierającą informację na temat określonych parametrów opony (zgodnie z 

Rozporządzeniem WE nr. 1222/2009 o etykietowaniu opon z 25 listopada 2009r. ) 

oraz muszą spełniać następujące kryteria wg rozmiaru opon:  

1) 315/80 R22,5 napędowe wg. etykiety D B 75dB wytrzymałość 156/150K M+S. 

Opona bezdętkowa,  przystosowana do ekstremalnych ,mieszanych warunków 

pracy charakteryzującą się wysoką przyczepnością i doskonałym potencjałem 

przebiegu, musi posiadać wysoką odporność na zniszczenia spowodowane 

pęknięciami, przecięciami i kamieniami. Solidna budowa karkasu zapewniająca 

odporność na uderzenia oraz bieżnikowalność: 44 sztuki; 

2) 315/80 R22,5 kierunkowe wg. etykiety D C 70dB wytrzymałość 156/150K M+S.      

Opona bezdętkowa, z wysoką odpornością na zniszczenia spowodowane 

pęknięciami, przecięciami i kamieniami. Solidna budowa karkasu zapewniająca 

odporność na uderzenia oraz bieżnikowalność. Opona na oś sterującą  

przeznaczona do pracy w wymagających mieszanych warunkach eksploatacyjnych: 

28  sztuk 

3) 195/70 R15C M+S wg. etykiety C A 73dB, 104/102 R: 4 sztuki; 

4) 215/75 R16C M+S wg. etykiety E C 73dB, 116/114 N: 6 sztuk; 

5) 265/70 R19,5 przyczepy -  143-141J M+S, opona przystosowana do przyczep 

niskopodwoziowych i naczep: 16 sztuk; 

6) 265/70 R19,5 kierunkowe wg. etykiety D C 74dB; Opona bezdętkowa, z wysoką 

odpornością na zniszczenia spowodowane pęknięciami, przecięciami i kamieniami. 

Solidna budowa karkasu zapewniająca odporność na uderzenia oraz 

bieżnikowalność. Opona na oś sterującą ma być przeznaczona do pracy w 

wymagających mieszanych warunkach eksploatacyjnych. Opony na oś napędową 

M+S, bieżnik- kostka, odporna na uderzenia przeznaczona do pracy w 

wymagających mieszanych warunkach eksploatacji: 4 sztuki; 

7) 265/70 R19,5 napędowe wg. etykiety D C 74dB; Opona bezdętkowa, z wysoką 

odpornością na zniszczenia spowodowane pęknięciami, przecięciami i kamieniami. 

Solidna budowa karkasu zapewniająca odporność na uderzenia oraz 
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bieżnikowalność. Opona na oś sterującą ma być przeznaczona do pracy w 

wymagających mieszanych warunkach eksploatacyjnych. Opony na oś napędową 

M+S, bieżnik- kostka, odporna na uderzenia przeznaczona do pracy w 

wymagających mieszanych warunkach eksploatacji: 8 sztuk;  

8) 245/70 R17,5 napędowa wg. etykiety E C 75dB; Opona bezdętkowa, z wysoką 

odpornością na zniszczenia spowodowane pęknięciami, przecięciami. Solidna 

budowa karkasu zapewniająca odporność na uderzenia oraz bieżnikowalność. 

Opona na oś sterującą ma być przeznaczona do pracy w wymagających mieszanych 

warunkach eksploatacyjnych. Opony na oś napędową M+S, bieżnik- kostka, 

odporna na uderzenia przeznaczona do pracy w wymagających mieszanych 

warunkach eksploatacji: 4 sztuki; 

9) 245/70 R17,5  kierunkowa wg. etykiety E C 69 dB; Opona bezdętkowa, z wysoką 

odpornością na zniszczenia spowodowane pęknięciami, przecięciami. Solidna 

budowa karkasu zapewniająca odporność na uderzenia oraz bieżnikowalność. 

Opona na oś sterującą ma być przeznaczona do pracy w wymagających mieszanych 

warunkach eksploatacyjnych. Opony na oś napędową M+S, bieżnik- kostka, 

odporna na uderzenia przeznaczona do pracy w wymagających mieszanych 

warunkach eksploatacji: 2 sztuki; 

10) 31x15,5 - 15NHS wzmacniane, odporne na przebicia, klasa minimum L-3:  8 sztuk; 

11) 15.5 - 25 16 PR (min. L3)Kostka wielokierunkowa radialna wzmacniane, odporne 

na przebicia, klasa minimum E3/L3-W2 16PR, przeznaczone do pracy na podłożu 

betonowo asfaltowym. Zamawiający nie dopuszcza opon jednokierunkowych ani z 

bieżnikiem „jodełka”!: 12 sztuk; 

12) 335/80 R20 (min. L3) Kostka wielokierunkowa, wzmacniane, odporne na przebicia, 

klasa minimum L-3; przystosowane do pracy na podłożu betonowo asfaltowym. 

Zamawiający nie dopuszcza opon jednokierunkowych ani z bieżnikiem „jodełka”:  

16 sztuk; 

13) 460/70 R24 IND (min. L4) Kostka wielokierunkowa, wzór kostka 159/A8 

obciążenie przy 10km/h min.6500kg na postoju min. 10000kg, przeznaczenie- 

przemysłowa, odporna na przebicia i przecięcia; opona dwukierunkowa z 

bieżnikiem kostka. Zamawiający nie dopuszcza opon jednokierunkowych ani z 

bieżnikiem „jodełka”: 12 sztuk; 

14) 20,5 R25 wzór kostka 186/193 A2 ścieralność L3/E3, karkas oznaczony min. 

dwiema gwiazdkami, przeznaczony do pracy przy dużych obciążeniach, 

poprzecznie przesunięte, stożkowe kostki bieżnika, zoptymalizowana rzeźba 

bieżnika: 8 sztuk. 

15) 1300/530-533 bieżnik kostka wzór militarny , opona, dętka + fartuch na felgę – 12 

sztuk. 
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2. Wszystkie etykiety są wg. wzoru i dotyczą: 

1) oporu toczenia 

2) hamowania na mokrej nawierzchni 

3) zewnętrznego hałasu toczenia opon  

3. Etykiety, które przytoczone są przy rozmiarze opon dotyczące: oporu toczenia, 

hamowania na mokrej nawierzchni, zewnętrznego hałasu toczenia opon, 

wytrzymałości oraz klasy ścieralności muszę być o takich parametrach, bądź 

wyższych. Podane parametry dotyczące opon są parametrami minimalnymi. 

 

4. Oferowane opony wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami 

technicznymi opracowanymi przez producenta powinny być: nowe, nie używane, nie 

regenerowane, w kategorii I-szej, spełniające wymagania jakościowe określone w 

dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz spełniające normy PN i 

EU. 

5. Dostarczone ogumienie musi nadawać się do przechowywania zgodnie z PN-C-

94300-7:1997 Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady opon powstałe podczas ich 

transportu do czasu przekazania ich do Zamawiającego i ponosi z tego tytułu 

wszelkie skutki prawne. 

§ 5. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na opony będące 

przedmiotem zamówienia nie mniej niż 12 (dwanaście) miesięcy na opony nowe, 

licząc od dnia dostawy opon do siedziby Zamawiającego potwierdzonej 

bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym.  

2. Udzielenie gwarancji nie wyklucza skorzystania przez Zamawiającego z uprawnia z 

rękojmi. 

3. Gwarancja obejmuje wszelkie wady fizyczne i uszkodzenia powstałe z przyczyn 

tkwiących w oponach, a w szczególności wady materiałowe, wady wykonawstwa i 

wady konstrukcyjne. 

4. Jeżeli Wykonawca dysponuje gwarancją jakości pochodzącą od producenta produktu, 

a okres trwania tej gwarancji jest dłuższy niż okres przewidziany w ust. 1 powyżej 

liczony od dnia dostarczenia produktu Zamawiającemu potwierdzonego 

bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym, to Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające gwarancję producenta. W takim 

przypadku obowiązuje dłuższa gwarancja producenta. 
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5. Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu przy każdej dostawie indywidualne 

karty  gwarancyjne na opony, w tym karty producenta (wraz z numerami opony),z 

informacją o warunkach udzielonej gwarancji na każdy rodzaj asortymentu 

ogumienia oraz sposobie postępowania w przypadku konieczności uruchomienia 

procedury gwarancyjnej. Brak indywidualnej karty gwarancyjnej stanowi powód 

odmowy podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. 

6. Reklamacji podlegają wszelkie wady powstałe w prawidłowo eksploatowanych 

oponach, ujawnione w okresie gwarancji jakości. 

7. W razie stwierdzenia wad jakościowych zamawianego ogumienia lub stwierdzenia, że 

dostarczony towar jest niezgodny z zakresem rzeczowym i ilościowym i nie 

odpowiada zamówieniu szczegółowemu, Zamawiający sporządza protokół 

reklamacyjny. W protokole ujmuje stwierdzone wady i różnice między dostawą a 

zamówieniem. 

8. Protokół reklamacyjny podpisuje upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. W 

przypadku odmowy podpisania protokołu reklamacyjnego przez przedstawiciela 

Wykonawcy należy uczynić o tym wzmiankę. 

9. W okresie gwarancji w przypadku ujawnienia się wady Zamawiający powinien 

pisemnie zawiadomić Wykonawcę o wadzie fizycznej danego produktu w ciągu 36 

godzin od wykrycia wady. Zawiadomienie następuje przez przesłanie Wykonawcy 

protokołu reklamacyjnego, w którym Zamawiający ujął wykryte wady fizyczne oraz 

warunki eksploatacyjne, w których wada powstała. Wykonawca zobowiązuje się do 

natychmiastowego tj. w ciągu jednego dnia  pisemnego potwierdzenia otrzymanego 

zawiadomienia. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady reklamowanego produktu lub 

dostarczenia nowego produktu w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o 

wadzie. 

11. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji  Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego pisemnie w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, 

podając uzasadnienie. Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 

siedmiu dni, licząc od dnia zgłoszenia, uważane będzie przez Zamawiającego za 

uznanie reklamacji przez Wykonawcę. 

 

§ 6. 

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego zużytych opon (kod 

160103) i zagospodarowania ich zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 14 

grudnia 2012r.  o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992)  oraz ustawie prawo ochrony 

środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2018  poz. 799  ). Wykonawca ponosi w tym 

zakresie pełną odpowiedzialność za postępowanie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca 
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zobowiązany jest posiadać urzędową decyzję (zezwolenie) na zbieranie lub odzysk 

lub unieszkodliwianie wraz z transportem zużytych opon i okazywać stosowny 

dokument stwierdzający taką zgodę na każde żądanie Zamawiającego. Jeżeli w 

imieniu Wykonawcy zużyte opony będzie odbierał inny podmiot Wykonawca jest 

zobowiązany okazać na każde żądanie Zamawiającego umowę zawartą z tym 

podmiotem wraz z zezwoleniem na gospodarowanie odpadami przez ten podmiot. 

 

§ 7. 

1. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, zgodnie z  

faktycznymi  potrzebami Zamawiającego. 

2. Dostawy ogumienia nowego będą realizowane przez Wykonawcę:  

1) wg bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnego zamówienia 

szczegółowego przekazanego Wykonawcy za pośrednictwem faksu, 

telefonicznie lub mailem przez upoważnionego imiennie pracownika 

Zamawiającego, 

2) najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, 

3) transport i rozładunek  na koszt i ryzyko Wykonawcy 

4) do siedziby Zamawiającego, 14-100 Ostróda, Rudno 17, 

5) wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach  700 - 1500. 

3. Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do składania zapotrzebowania, o 

których mowa w ust. 2 oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, jest 

Pan Mirosław Żeberek , tel.  89/6471087,  692 463 517  

 mail: m.zeberek @zuokrudno.pl  

Pan Jakub Rąpała, tel.89/6471087, 664 008 335, 

 mail:j.rapala@zuokrudno.pl 

4. Osoba upoważniona ze strony Wykonawcy do przyjmowania zamówień, o których 

mowa w ust. 2 oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, jest 

5. Zmiana osób wskazanych w ust. 3 i 4 powyżej nie wymaga zmiany umowy i 

następuje po pisemnym zawiadomieniu drugiej strony. 

 

§ 8. 

1. Przy każdej dostawie ogumienia Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania 

Zamawiającemu faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę dla realizowanej 

dostawy oraz  indywidualne karty gwarancyjne na dane opony (wraz z numerami 
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opon) i  informacją o warunkach udzielonej gwarancji na każdy rodzaj asortymentu, 

o których mowa w § 5 ust. 5 umowy. 

2. Prawidłowość każdej dostawy zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-

odbiorczym podpisanym przez Strony. 

3. W przypadku, gdy w czasie odbioru danej partii opon okaże się, że parta zawiera 

braki ilościowe lub jakościowe Wykonawca usunie powyższe braki w czasie nie 

dłuższym niż 2 dni robocze liczone od dnia wadliwej dostawy, co nie wyklucza 

uprawnień gwarancyjnych i reklamacyjnych określonych w § 5 umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany w czasie trwania umowy do zapewnienia 

Zamawiającemu ciągłości i płynności dostaw ogumienia, o których mowa w § 2 ust 2 

umowy. 

 

§ 9. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów poużytkowych w postaci 

złomowych opon w ilości równej liczbie dostarczonych nowych opon, przy czym 

odbiór tych odpadów powinien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 21 dni od 

momentu telefonicznego wezwania przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca dokonuje odbioru odpadów samodzielnie albo za pośrednictwem 

wskazanego uprawnionego odbiorcy odpadów, którym może też być Zamawiający. 

3. Wykonawca lub wskazany odbiorca odpadów przedstawi zezwolenie właściwego 

organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

4. Przekazywanie odpadów potwierdzane będzie dokumentami wymaganymi przez 

obowiązujące przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska. 

5. W przypadku każdorazowego odbioru odpadów gumowych, powstałych w wyniku 

zużycia ogumienia (kod odpadu: 16 01 13), Wykonawca zobowiązuje się do 

wystawienia karty przekazania odpadu do utylizacji zgodnie z ustawą z 14 grudnia 

2012r.  o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992). 

6. W przypadku gdy Wykonawca nie dopełni w wymaganym terminie obowiązków, o 

których mowa w ust. 1, ust. 2 lub w ust. 3, Zamawiający przekaże odpady 

wybranemu we własnym zakresie odbiorcy i obciąży Wykonawcę kosztami. 

§ 10. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakość dostarczonego 

w ramach niniejszej umowy ogumienia. 

2. Nowe opony muszą być fabrycznie nowe oraz winny spełniać wymagania zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 

listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i 
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innych zasadniczych parametrów wraz ze zmianami określonymi w Rozporządzeniu 

Komisji (UE) 1235/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. 

3. Oferowane opony muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 

oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz. U.2016, poz. 2022). 

4. W przypadku utraty ważności dokumentów, o których mowa powyżej, w trakcie 

trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich przedłużenia oraz 

niezwłocznego dostarczenia do Zamawiającego pod rygorem natychmiastowego 

rozwiązania umowy, z winy Wykonawcy. 

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do poświadczenia jakości 

przedmiotu dostawy certyfikatem jakościowym, zgodnie z wymogami ustawy o 

badaniach i certyfikacji.  

6. Wykonawca gwarantuje, że nowe opony zostały wyprodukowane nie wcześniej niż 

12  m-cy licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu dostawy, o którym 

mowa § 7 ust 2 niniejszej umowy.  

 

§ 11 

Wykonawca zapewnia bieżące doradztwo techniczne i ekonomiczne w zakresie gospodarki 

ogumieniem pojazdów Zamawiającego.  

 

 

§ 12. 

1. Zgodnie z ofertą przetargową Wartość przedmiotu umowy wynosi netto 

______________ + ustawowa stawka VAT. 

2. Ceny jednostkowe netto ogumienia zgodne są z ofertą Wykonawcy z dnia 

______________i zawierają wszystkie koszty związane z jego dostawą. 

3. Ceny jednostkowe netto ogumienia podane w Formularzu Cenowym  Wykonawcy z 

dnia _________________pozostaną niezmienione przez okres obowiązywania 

umowy. 

4. Przedmiot umowy objęty jest podatkiem VAT . Podatek VAT zostanie bezpośrednio 

doliczony do faktury. 

5. Płatności wynikające z realizacji niniejszej umowy następować będą przelewem na 

konto bankowe  Wykonawcy nr ______________________w terminie 30 dni, licząc 

od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez 

Wykonawcę. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 



   

 

 9 

 

6. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace zrealizowane przez 

podwykonawców wskazanych w niniejszej umowie, po uzyskaniu oświadczenia 

podwykonawcy, iż wykonawca dokonał płatności na jego rzecz. Oświadczenie musi 

posiadać formę pisemną i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

podwykonawcy. 

7. Oświadczenie, o którym mowa w powyższym ustępie zostanie dostarczone do 

Zamawiającego najpóźniej wraz z fakturą. W przypadku niedostarczenia 

oświadczenia, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatności do czasu otrzymania 

oświadczenia podwykonawcy. 

8. W przypadku wyczerpania się kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

strony uznają, ze umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania przez strony 

dodatkowych oświadczeń. 

 

§ 13. 

1. Zakres usługi, którą Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców 

(jeżeli dotyczy): ______________. 

2. W pozostałym zakresie Wykonawca będzie realizował usługę samodzielnie. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców w zakresie określonym w ofercie 

lub wprowadzenie nowych.  

4. Propozycja zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego musi być przekazana 

Zamawiającemu na piśmie. Wraz z niniejszą propozycją, Wykonawca zobowiązany 

jest przedstawić umowę/projekt umowy z podwykonawcą. 

5. Do dokonania zmian, o których mowa powyżej, wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. Jeśli zamawiający w terminie 14 dni, od dnia przekazania propozycji 

zmian nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na 

zawarcie umowy Wykonawcy ze wskazanym w niej podwykonawcą. 

 

§ 14. 

1. Zamawiający i Wykonawca mogą rozwiązać umowę, jeżeli druga strona narusza w 

sposób podstawowy postanowienia umowy lub nie przystępuje do ich realizacji. 

2. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące 

przypadki: 

1) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy, 

2) Wykonawca mimo wezwania Zamawiającego wstrzymuje realizację dostawy 

na czas, który uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy, 
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3) Wykonawca, mimo wezwania do dokonania zmiany, realizuje lub zrealizował 

przedmiot umowy w sposób sprzeczny z opisem, przepisami, normami i 

zaleceniami Zamawiającego. 

 

§ 15. 

1. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych 

przez Zamawiającego, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 

2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu 

umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu także kary umowne w następującym przypadku: 

1) w razie naruszenia przez Wykonawcę terminu dostawy lub w przypadku 

braku w terminowo realizowanej dostawie zamówionej ilości ogumienia - w 

wysokości 5% aktualnej wartości brutto nie dostarczonych w wymaganym 

terminie lub brakujących ilości ogumienia, licząc za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki; 

2) w razie naruszenia terminu usunięcia wady, opisanego w § 5 ust. 10 niniejszej 

umowy - w wysokości 5% aktualnej wartości brutto ogumienia, którego wady 

nie usunięto lub nie dostarczono nowego, licząc za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki. 

4. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Strona może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 16. 

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

pracowników podczas realizowanych dostaw w ramach niniejszej umowy i podczas 

jego rozładunku u Zamawiającego. 

2. Wykonawca obowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez 

cały okres jego realizacji. 
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§ 17. 

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie 

natychmiastowym, w razie wystąpienia istotnych zmiany okoliczności powodujących, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 18. 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki 

podatku od towarów i usług (VAT) - wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do 

zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję przez Wykonawcę jakichkolwiek praw i 

obowiązków wynikających z umowy. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

 

 

§ 19. 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają 

zastosowanie przepisy: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz Kodeks 

cywilny. 

2. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał będzie Sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

 

 

§ 20. 

Umowa została zawarta na czas 12 miesięczny od dnia __________________ lub do 

wyczerpania kwoty, o której mowa w § 12  umowy, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi 

pierwsze. 

 



   

 

 12 

 

 

§ 21. 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

Załączniki: 

1. odpis z KRS Zamawiającego; 

2. odpis z KRS/zaświadczenie z CEIDG Wykonawcy; 

3. OPZ; 

4. Formularz Ofertowy Wykonawcy 

5. Formularz Cenowy Wykonawcy 

 

 

WYKONAWCA                                                       ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

   

 


