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SIWZ Tom II 
(Wzór umowy) 

UMOWA NR  ......................................  

zawarta w dniu  .............................  2021 r., pomiędzy: 

Tramwaj Fordon Spółka z o.o. 
z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej , 85-027 Bydgoszcz, NIP: 554-282-98-03, REGON: 340560490, wpisanym do Rejestru 
Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod KRS nr: 0000332741, z kapitałem 
zakładowym w wysokości: 37.157.000,00 zł, reprezentowanym przez: 
Macieja Kozakiewicza - Prezesa Zarządu,  
zwanym dalej Zamawiającym, a: 
 ................................. z siedzibą w  .................................... , NIP:  ................ , REGON:  .......................... , wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców  ..............................  pod KRS nr:  ........................... , z kapitałem zakładowym w wysokości:  .........................  zł 
(w przypadku spółek z o. o. i akcyjnych) i kapitałem wpłaconym  ....................  zł (tylko w przypadku spółek akcyjnych)*, 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 zwaną dalej „Wykonawcą” 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) została zawarta 
umowa następującej treści: 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje wykonywać przedmiot umowy, w zakres którego wchodzi: 
a. Naprawy pogwarancyjne - 12 sztuk wagonów tramwajowych PESA typ 122NaB, 
b. Naprawy serwisowe – 12 sztuk wagonów tramwajowych PESA typ 122NaB polegające na usuwaniu wszystkich usterek 

wynikających z eksploatacji z wyłączeniem zakresu realizowanego przez MZK Bydgoszcz Sp. z o.o. określonego  
w SIWZ Tom III – Opis przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie, zobowiązany jest do utrzymania Miesięcznego wskaźnika gotowości 
technicznej wagonów,  w wysokości nie niższej niż ………%.  

3. Wagony o których mowa powyżej, to wagony tramwajowe PESA typ 122NaB o numerach bocznych:111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, będące własnością Zamawiającego i eksploatowane od stycznia 2016 r. 

4. Zamawiający dopuszcza, w ramach realizacji niniejszej umowy, zlecanie przez Wykonawcę wykonania niektórych 
specjalistycznych prac lub napraw zespołów i podzespołów wyspecjalizowanym warsztatom będącym oddzielnym podmiotem 
gospodarczym. 

5. Wykonawca gwarantuje, że przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy będzie posiadać przeszkolonych pracowników, 
dostęp do części zamiennych, aktualizowaną dokumentację techniczną i narzędzia specjalistyczne, a także gwarantuje 
wysoką jakość świadczonej usługi utrzymania technicznego. 

6. Strony zgodnie potwierdzają, iż za działania i zaniechania wszystkich przyszłych podwykonawców części lub całości usług 
zawsze odpowiada Wykonawca jak za swoje własne działania lub zaniechania. Przepisu art. 738 §1 k.c. w zakresie zasady 
odpowiedzialności nie stosuje się. 
 

§2 
Czynności/Prace wchodzące w zakres usługi 

Podstawowe zakresy prac związanych z prowadzeniem napraw pogwarancyjnych, napraw serwisowych oraz warunki ich 
wykonania:  

1. Naprawy pogwarancyjne, wynikające z rygoru bieżącego utrzymania wagonu – z wyłączeniem części oraz materiałów 
zużytych do napraw głównych zespołów lub wagonu, które są kosztem Zamawiającego. 

2. Naprawy serwisowe, przeprowadzane według zaleceń producentów zespołów będących komponentami tramwaju – 
części oraz materiały zużyte do napraw zespołów lub wagonu, są kosztem Wykonawcy z wyłączeniem części, 
o których mowa w pkt 1 

3. Prowadzenie ewidencji napraw zgodnie z §11 ust. 1 i 2 niniejszej umowy. 
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§3 

Miejsce realizacji przedmiotu umowy 
1. Przedmiotowa usługa realizowana będzie w Zakładzie Tramwajowym MZK - Bydgoszcz Spółka z o.o. ul. Toruńskiej 278.  
2. Zamawiający na wniosek Wykonawcy dopuszcza  zmianę miejsca świadczenia usługi, o której mowa 

w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

§4 
Sposób realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi z zapewnieniem i użyciem materiałów eksploatacyjnych oraz części 
zamiennych, odpowiadających jakością materiałom i częściom zamiennym tzw. pierwszego montażu. 

2. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca jest zobligowany do zatrudnienia wykwalifikowanych 
pracowników z doświadczeniem w naprawach i serwisowaniu pojazdów tramwajowych niskopodłogowych. 

3. Wykonawca zapewni urządzenia oraz oprogramowanie niezbędne do realizacji niniejszej umowy oraz części zamienne, 
materiały eksploatacyjne wykorzystywane do utrzymywania wagonów tramwajowych w sprawnym stanie technicznym. 

4. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy. Przed zakończeniem umowy Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producentów poszczególnych części urządzeń, które zostały zamontowane  
w wagonach. Zamawiający będzie miał prawo do korzystania z gwarancji producentów części i urządzeń. 

5. Strony ustalają, że okres rękojmi na usługi stanowiące przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy. Termin liczony jest odrębnie 
dla każdej wykonanej usługi.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, określony w §5 ust. 1 niniejszej 
umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, odpowiadającej swoim charakterem 
przedmiotowi zamówienia, na kwotę nie niższą niż równowartość 1 000 000,00 PLN. Wykonawca jest zobligowany okazać 
polisę wraz z dowodami opłacenia składki lub inny dokument, potwierdzający jednoznacznie posiadanie ubezpieczenia, na 
każde żądanie Zamawiającego (przekazane pocztą lub drogą elektroniczną), pod rygorem kary umownej, o której mowa w §10 
ust. 4 niniejszej umowy 

§ 5 
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. Wykonawca zapewni realizację czynności objętych niniejszą Umową, określonych w punkcie 7 Opisu przedmiotu zamówienia, 
co najmniej przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę i wskazane w 
Ofercie. 

2. Wykonawca, zobowiązuje się przez cały okres wykonywania umowy, utrzymywać stan ciągłości zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem, że w przypadku rozwiązania stosunku pracy, w trakcie 
obowiązywania niniejszej Umowy z którąkolwiek z tych osób, Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie do wyznaczenia 
na to miejsce nowej, innej osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, spełniającej wymogi SIWZ. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji 
Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany do odpowiedzi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji 
zmiany i odrzucenia propozycji zmiany tylko, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą 
niższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego w SIWZ. Brak odpowiedzi Zamawiającego na propozycję zmiany w ww. 
terminie uznaje się za wyrażenie zgody na zmianę. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, opisanego w 
pkt. 7. Opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie 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, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy; 

i/lub 
2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na 
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ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
i/lub 

3) 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 obowiązującymi przepisami. 

 
W celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania czynności kontrolnych i zapoznania się z dowodami potwierdzającymi 
spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Wykonawca (podwykonawca) zobowiązany jest do uzyskania 
od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych 
osobowych. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§6 

Okres obowiązywania umowy 
1. Okres obowiązywania niniejszej umowy tj. okres jej realizacji rozpocznie swój bieg od dnia zawarcia umowy i zakończy się po 

upływie 24 miesięcy licząc od dnia jej zawarcia. 
 

§7 
Wynagrodzenie Wykonawcy  

1. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu należytej realizacji przedmiotu umowy wynosi netto ……………… PLN.  
(słownie: ........................................................PLN netto). 

2. Rozliczenia dokonywane będą comiesięcznie, w wysokości 1/24 wartości wynagrodzenia określonego w pkt. 1. 
3. Zamawiający będzie dokonywał płatności na postawie faktur VAT, wystawionych przez wykonawcę w ostatnim dniu każdego 

miesiąca obowiązywania umowy. 
4. Do wynagrodzenia, o którym mowa ust. 1 i 2, doliczany będzie podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT. 
5. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie, z dołu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy podany na fakturze. 
6. W przypadku, gdy rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 5 nie znajduje się na białej liście podatników VAT, 

Zamawiający zobowiązany jest złożyć zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej wraz z podaniem 
numeru rachunku rozliczeniowego, na który podatnik dokonał zapłaty, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla 
wystawcy faktury VAT w terminie siedmiu dni od dnia zlecenia przelewu. 

7. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Za okres zwłoki zapłaty 
Wykonawcy należą się odsetki ustawowe. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwot wynikających z treści §10. 
9. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług  
Wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Strony ustalą protokolarnie wartość usług wykonanych 
wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do usług 
wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT;  

2) 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 – Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z 
kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji 
umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej 
zmiany. 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz personelu, 
który realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z 
przedmiotowej zmiany. 

10.Zmiany, o których mowa w ust. 9 będą wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony i udokumentowany wniosek 
Wykonawcy. 
Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z 
tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegał weryfikacji Zamawiającego, 
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który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie 
będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu.  

11. Wykonawca obowiązany jest przedstawiać na każde żądanie Zamawiającego wszelkie informacje, dane, wyliczenia oraz 
stosowne dowody potwierdzające zasadność żądania Wykonawcy. 

12. W przypadku wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 9, także Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o 
wprowadzenie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. Przed złożeniem wniosku, Zamawiający jest uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana 
ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym, przykładowo, pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po 
zmianie), kwot składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

13. Strony dokonają zmiany umowy w zakresie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, z mocą obowiązującą od dnia wejścia w 
życie przepisów będących przyczyną zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

 
§8 

Warunki udostępnienia Wykonawcy zaplecza technicznego Zamawiającego w celu realizacji niniejszej umowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na okres 24 miesięcy, równolegle do czasu trwania umowy o świadczeniu 
ww. napraw z MZK Bydgoszcz Sp. z o.o. porozumienie lub umowę dzierżawy na korzystanie z zaplecza technicznego. 
 

§9 
Zasady zgłaszania uszkodzeń i przekazywania wagonów Wykonawcy 

1. Zasady ogólne. 
1) Decyzję o miejscu, sposobie i terminie wykonania wszelkich czynności związanych z technicznym utrzymaniem wagonów 

podejmuje Wykonawca. 
2) Zamawiający przewiduje przekazanie wagonów na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Protokół będzie 

sporządzony podczas przeglądu OC, po zjeździe wagonu do zajezdni, po zakończeniu realizacji pracy przewozowej w 
dniu poprzedzającym termin rozpoczęcia realizacji umowy. Wzór protokołu uzgodnią Strony umowy po jej podpisaniu, 
według poniższych zasad. 
a) Za wagon sprawny zostaje uznany ten wagon, który w dniu poprzedzającym termin rozpoczęcia realizacji umowy 

został wystawiony do obsługi linii i zjechał po zakończeniu pracy. Obowiązek wykonania wszelkich napraw 
wynikających z eksploatacji (odpisane przez motorniczego lub wykryte podczas OC) przechodzi na Wykonawcę. 

b) Za wagon niesprawny zostaje uznany ten wagon, który w dniu poprzedzającym termin rozpoczęcia realizacji umowy 
nie został wystawiony do obsługi linii z powodu usterek lub uszkodzeń oraz nie został naprawiony.  

2. Awarie. 
1) Zamawiający niezwłocznie powiadomi pisemnie lub pocztą elektroniczną Wykonawcę o stwierdzonych wszelkich 

nieprawidłowościach w funkcjonowaniu wagonu, stwierdzonych przez niego. Zawiadomienia mogą mieć miejsce w trybie 
24 h/dobę, przez 365 dni w roku (w roku przestępnym 366 dni); 

2) Awarie podczas wykonywania zadań przewozowych. 
a) O przypadku stwierdzenia awarii podczas wykonywania zadań przewozowych, Wykonawca zostanie niezwłocznie 

zawiadomiony telefonicznie lub pocztą elektroniczną przez Zamawiającego; 
b) W przypadku awarii powodującej zatrzymanie ruchu i uniemożliwiającej wykonywanie zadań przewozowych, 

motorniczy Zamawiającego, sam lub przy udziale służb nadzoru ruchu Zamawiającego, decyduje o zjeździe 
awaryjnym lub holowaniu innym tramwajem do najbliższej pętli bądź zajezdni; 

c) Wykonawca może dokonać naprawy poza bazą Zamawiającego, np. na pętli lub krańcówce, o ile nie zakłóci to ruchu 
pozostałych wagonów. O podjęciu decyzji interwencji poza bazą Zamawiającego oraz o usunięciu niesprawności 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego; 

d) W przypadku, gdy stwierdzona przez motorniczego usterka nie powoduje konieczności wyłączenia wagonu 
z eksploatacji, zgłoszenie powinno nastąpić nie później niż w momencie zjazdu wagonu do bazy Zamawiającego, po 
zakończeniu pracy przewozowej. 

3. Kolizje i dewastacje. 
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę uszkodzenia wagonu w wyniku kolizji lub dewastacji, Wykonawca niezwłocznie 
informuje o powyższym Zamawiającego i ma prawo wystąpić z wnioskiem o wyłączenie wagonu z eksploatacji. W przypadku, 
gdy zakres uszkodzeń nie zagraża bezpieczeństwu ruchu oraz gdy dalsza eksploatacja wagonu nie ma wpływu na 
zwiększenie się zakresu uszkodzenia i nie powoduje konieczności wyłączenia wagonu z eksploatacji, decyzję o wyłączeniu z 
ruchu podejmuje Zamawiający na swoją odpowiedzialność. Do czasu podjęcia decyzji przez Zamawiającego wagon uznany 
jest jako niesprawny technicznie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

4. Strony, na 14 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotowej usługi, przekażą: 
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1) wykaz osób upoważnionych przez Zamawiającego (imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu, poczty elektronicznej) 
do zgłaszania uszkodzeń, przyjmowania informacji o wykonaniu naprawy poza bazą Zamawiającego, podejmowania 
decyzji o zjeździe lub holowaniu do bazy Zamawiającego, powiadamiania o stwierdzonych uszkodzeniach wagonu 
na terenie bazy Zamawiającego, przekazywania i odbioru wagonu protokołem do i od Wykonawcy, konieczności 
przeprowadzenia badań technicznych i ich wyniku, terminie i zakresie wykonania napraw powypadkowych i usunięcia 
dewastacji. 

5. W przypadku zaistnienia zdarzenia opisanego w ust. 2 i ust. 3 za wystarczające uznaje się powiadomienie za pomocą poczty 
elektronicznej lub ustnie bądź telefonicznie potwierdzone pisemną informacją. 

 
§10 

Kary umowne 
1. Za nieosiągnięcie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, określonego w §1 ust. 2 niniejszej umowy wskaźnika 

miesięcznej gotowości technicznej pojazdów, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości  
30 000,00 PLN miesięcznie. 

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną 
w wysokości 10% wartości umowy. 

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w 
wysokości 10% wartości umowy 

4. Za niedokonanie obowiązku, o którym mowa w §4 ust. 6 niniejszej umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę 
umowną w wysokości 300,00 PLN, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym Zamawiający wystąpił 
z żądaniem okazania. 

5. Za nieutrzymanie stanu ciągłości zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w §5 ust. 2 Umowy - w 
wysokości 3000 zł za każdy stwierdzony przypadek.  

6. Za niewypełnienie  obowiązku, o którym mowa w pkt. 8 Opisu przedmiotu zamówienia – w wysokości 500,00 PLN za każdy 
dzień po przekroczeniu terminu 60 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.   

7. Kary umowne rozliczane będą w trybie miesięcznym. Zamawiający na bieżąco, , będzie rejestrował wskaźnik gotowości 
technicznej wagonów podczas wykonywania zadań przewozowych, które stanowić będą podstawę do wyliczenia kar 
umownych przez Zamawiającego. Wykaz stanowiący podstawę do naliczania kar, stanowiący załącznik nr 5 do Umowy, który 
Zamawiający prześle do Wykonawcy do 5 dnia roboczego następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym, w celu uzyskania 
potwierdzenia przez Wykonawcę. Wykonawca potwierdza wykaz do 10 dnia roboczego. Nie potwierdzenie wykazu przez 
Wykonawcę nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych i obciążenia nimi Wykonawcy. Nota 
obciążeniowa (zbiorcza) wystawiana będzie przez Zamawiającego do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który kary 
umowne zostały naliczone. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności wynikających z not obciążeniowych z 
należnego mu na podstawie niniejszej umowy wynagrodzenia lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania. 

8. W okresie pierwszych 30 dni realizacji umowy, kary umowne nie będą naliczane. 

§11 
Pozostałe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego 

1. Wykonawca jest zobowiązany do elektronicznej rejestracji wszystkich wykonanych, napraw, pracochłonności, zużytych części 
i okazywania tych danych Zamawiającemu za każdy miesiąc, do 20 dnia następnego miesiąca bez dodatkowego wezwania. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania w książkach pojazdów wszelkich wykonanych napraw.  
3. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku w trakcie prowadzenia prac. 
4. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy teren napraw i będzie ponosił odpowiedzialność za niewłaściwe ich 

zabezpieczenie. 
5. W przypadku wyrządzenia szkód przez Wykonawcę, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca naprawi ją na własny koszt lub 

pokryje koszty jej naprawy. Jeżeli w wyniku tej szkody którykolwiek pojazd nie będzie zdolny do eksploatacji obciąży to 
miesięczny wskaźnik gotowości. 

6. Wykonawca we własnym zakresie dokona przeszkolenia pracowników realizujących przedmiot umowy w zakresie BHP 
dotyczącym przebywania i poruszania się na terenie zajezdni tramwajowej ze szczególnym uwzględnieniem odbywającego 
się ruchu tramwajowego i kołowego. 

7. Reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej (załącznik nr 4 do Umowy). Za datę 
zgłoszenia reklamacji uznaje się datę wysłania reklamacji przez Zamawiającego pocztą elektroniczną do Wykonawcy. 

8. Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu: 
1) kompletny rejestr w postaci elektronicznej, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
2) pozostałą dokumentację związaną z naprawami i serwisowaniem wagonów. 

9. Ze względu na trwałość wykonanych napraw, uzgodnieniu pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym podlegają: 
instalacja urządzeń związanych z prowadzoną działalnością usługową, urządzeń systemu łączności, nadzoru 
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i zarządzania ruchem, numerów brygady, kasetki do sprzedaży biletów, biletomatów itp. 

§12 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto 
umowy, (dowód wniesienia stanowić będzie załącznik nr 3 do niniejszej umowy). 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jedne lub w kilku następujących formach: 
a. pieniądzu, 
b. gwarancjach bankowych, 
c. gwarancjach ubezpieczeniowych. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania warunków umowy według następujących zasad: 
1)  w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty 
potwierdzenia protokolarnego odbioru wagonów bez zastrzeżeń po upływie okresu obowiązywania niniejszej umowy, 
Zamawiający dokona zwrotu 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
2) Zwrot pozostałych 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie dokonany po upływie okresu rękojmi 
dotyczącej ostatniej usługi wykonanej w ramach niniejszej umowy. 
 

§13 
Postanowienia końcowe  

1. Strony ustalają, że pracownicy Wykonawcy otrzymają stosowne dokumenty, umożliwiające wejście im na teren 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby, które w jego imieniu wykonywać będą zamówienie, poddawać się będą 
czynnościom wynikającym z wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego, w tym w szczególności badaniu 
trzeźwości oraz służącemu stwierdzeniu obecności narkotyków w organizmie 

3. W dniu zakończenia niniejszej umowy nastąpi odbiór wagonów przez Zamawiającego, na podstawie protokołów odbioru 
odrębnych dla każdego wagonu objętego usługą napraw pogwarancyjnych i serwisowych, o której stanowi niniejsza umowa. 
Wykonawca oświadcza, że wagony objęte usługą napraw pogwarancyjnych i serwisowych w dniu dokonania odbioru będą 
sprawne technicznie i zdolne do świadczenia usług przewozowych, o zużyciu adekwatnym do ich przebiegu. Jeśli 
Zamawiający stwierdzi, że wagon, bądź wagony nie spełniają powyższych wymogów, Wykonawca zobowiązuje się,  
w terminie określonym przez Zamawiającego, do wykonania naprawy lub do pokrycia wszystkich kosztów związanych  
z przywróceniem ich sprawności technicznej, wynikających z wyceny dokonanej przez niezależnego rzeczoznawcę 
powołanego przez Zamawiającego, którą Strony uważać będą za wiążącą. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego tylko z 
tytułu poprawnie wykonanej części umowy. 

5. Wykonawca nie może dokonać cesji swojej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

6. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy uznane zostanie przez właściwy sąd za nieważne, bezskuteczne lub 
niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy będą w pełni obowiązywać i pozostaną w mocy, oraz w żaden 
sposób nie zostaną przez to dotknięte, ograniczone lub unieważnione. 

7. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
8. Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 
9. W sprawach nie uregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i treść oferty złożonej przez Wykonawcę. 
10. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 
 
 
Załączniki do umowy 
 
Załącznik nr 1 - SIWZ 
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 
Załącznik nr 3- Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Załącznik nr 4 - Protokół reklamacyjny - wzór 
Załącznik nr 5 - Raport miesięczny o wskaźniku gotowości technicznej i awaryjności - wzór 


