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UMOWA  

Nr ZPU 42/2022  
z dnia ……….. r. 

 

 

zawarta w Opolu pomiędzy: 

 

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu 
z siedzibą przy ul. Kośnego 55, 45–372 Opole,  

działającym na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS: 0000009878,  

w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy 

NIP 754-25-54-112 

zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa: 

Dyrektor – Iwona Rajca-Biernacka, 

 

a 

 

…………………………. 

z siedzibą przy …………………….., 

NIP: …………, REGON: ………….. 

zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: 

……………….   

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie § 20, ust.3 Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wprowadzonego 

Zarządzeniem nr 05/12/2020 z dnia  31.12.2020r. - wartość umowy nie przekracza 130 000 

PLN. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie ręcznego mycia pojazdów osobowych 

należących do  RCKiK w Opolu w ilości maksymalnie 100 usług mycia w czasie 

obowiązywania umowy. 

2. Wykaz pojazdów objętych umową: 

1) Skoda SuperB   -  OP 2410A 

2) Renault Trafic   -  OP 47426 

3) Mercedes Vito  -  OPO380E 

4) Volkswagen Caddy - OP 4302J 

5) Volkswagen Caddy - OP 9256G 

6) Volvo V60 - OP 4051G 

7) Iveco Dailly  - OP 09099 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje mycie zewnętrzne tj. ręczne spłukanie 

większych zabrudzeń, mycie pianą aktywną/szamponem, spłukanie.  

 

 
§ 2 

1. Niniejsza umowa została zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim jednomiesięcznym 

okresem wypowiedzenia. 
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§ 3 

1. Usługa będzie realizowana w myjni, zlokalizowanej pod adresem:  

……………………….., w dniu podstawienia samochodu przez Zamawiającego,  

w godzinach pracy zakładu. 

2. Wykonawca gwarantuje możliwość korzystania z myjni samoobsługowej, w której kierowca 

będzie mógł samodzielnie umyć pojazd ujęty w wykazie w §1 ust. 2 Umowy. Myjnia musi być 

czynna przynajmniej w dni robocze od poniedziałku do  piątku między godziną 7:00 a 15:00. 

3. Myjnia Wykonawcy musi umożliwiać mycie pojazdów wyposażonych w oprzyrządowanie, 

lampy zespolone i oznakowania pojazdów uprzywilejowanych, a Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za zgodne z umową wykonanie usług oraz ewentualne szkody powstałe w 

trakcie jej wykonania. 

4. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wyda Zamawiającemu 7 kart lojalnościowych 

przypisanych do numerów rejestracyjnych samochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 

umowy, zasilonych kwotą po 150 zł brutto, uzupełnianą automatycznie po opłaceniu faktury 

przez Zamawiającego lub po telefonicznym wezwaniu Zamawiającego.  

5. Karty do bezgotówkowego korzystania z usług mycia samochodów zostaną wydane 

Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty po podpisaniu niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego wydania kart lojalnościowych po raz pierwszy.  

7. W razie utraty, kradzieży lub zniszczenia kart Zamawiający zobowiązany jest do 

natychmiastowego zawiadomienia Wykonawcy pod numerem telefonu 

…………………………..,  

Wykonawca niezwłocznie od chwili przyjęcia zgłoszenia ale nie później niż w ciągu 24 godzin, 

zapewnia zablokowanie karty w całej sieci. 

8. Transakcje bezgotówkowe rozliczane są w PLN.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 

losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji usług objętych umową. 

10. Wykonawca oświadcza, że myjnia samochodowa wskazana w ust. 1 spełnia wymogi ochrony 

środowiska określone w obowiązujących przepisach. 

11. Zamawiający po wykonaniu usługi przez Wykonawcę, potwierdzi ją na zbiorczym zestawieniu 

z danego miesiąca, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy zawierającym wykaz samochodów 

objętych usługami. 

12. Strony ustalają osoby odpowiedzialne za realizację umowy: 

ze strony Zamawiającego: ………………… e-mail: ……………….@rckik-opole.com.pl,  

tel. ………………,  

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

tel. …………………… 

 

§ 4 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena jednostkowa za jedno mycie 

jednego samochodu w wysokości netto: ……….. PLN (słownie złotych: …………./100), plus 

kwota podatku VAT 23% ……. PLN, co daje kwotę brutto ………. PLN (słownie złotych: 

……………./100).  

2. Łączna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty brutto: ………………. (słownie złotych: 

……………….) 

3. Do każdej faktury Wykonawca dołączy zbiorcze zestawienie wykonanych usług, o którym 

mowa w §3 ust. 11, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie płatne w terminie 14 dni od dostarczenia przez 

Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawianej po zakończonym pełnym 

okresie rozliczeniowym z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.  

5. Faktura winna każdorazowo być opatrzona numerem niniejszej Umowy. 

6. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
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7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności 

wynikającej z umowy na osobę trzecią. 

8. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktur, korekt i duplikatów za usługę w postaci 

elektronicznej, w formacie pliku PDF, na adres e-mail: efaktury@rckik-opole.com.pl 

9. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym,  

o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe  

(tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2357) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa  

w art. 96b ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

(tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 106): 

Nazwa Banku: ………….. 

Numer Rachunku: ……………………. 
 

§ 5 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy jeżeli Wykonawca naruszy jakiekolwiek 

jej istotne postanowienie, w tym w szczególności jeżeli: 

a) w przypadku trzykrotnego stwierdzenia niewłaściwej, zareklamowanej jakości usług;  

b) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami; 

c) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 

d) w przypadku likwidacji Wykonawcy.   

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości  

o okolicznościach wymienionych w ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności wraz z podaniem uzasadnienia. 
 

 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu  

dla każdej ze stron. 
 

Zamawiający          Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr ZPU 42/2022 

 

 
Mycie pojazdów RCKiK w Opolu 

 
Wykaz usług za miesiąc  …………………….    …………… rok 

 

 

Lp. Data 
Pojazd 

[nr rej.] 

Rodzaj usługi  

[standard/z woskowaniem] 

Podpis pracownika 

RCKiK w Opolu 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Wykaz pojazdów objętych usługami: 

 

Skoda SuperB   -  OP 2410A 

Renault Trafic   -  OP 47426 

Mercedes Vito  -  OPO380E 

Volkswagen Caddy - OP 4302J 

Volkswagen Caddy - OP 9256G 

Volvo V60 - OP 4051G 

Iveco Dailly  - OP 09099 


