
 

1 

 

     ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO SWZ  
WZÓR UMOWY 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Część I: Zakup, dostawa, montaż i 

uruchomienie 61 urządzeń do wnoszenia opłat za parkowanie oraz oprogramowania do obsługi strefy 
płatnego parkowania w Nysie,  na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. Nr 

postępowania: ZP/W/2/2021, została zawarta: 

Umowa  nr: ………………….. 

Umowa została zawarta w dniu ……………. r. w Nysie pomiędzy:  

Miejskim Zakładem Komunikacji w Nysie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 48-
303 Nysa, ul. Piłsudskiego 59, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000013995, o 
kapitale zakładowym wynoszącym 8.705.000,00 zł, posiadającym NIP: 753-00-01-896, REGON: 

531872000,  

reprezentowanym przez: 
Piotr Janczar – Prezes Zarządu 

zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 

………………………………………………………………………………………………………………. 
reprezentowana przez: 

 

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

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

Zwanym dalej „Wykonawcą” 

Zwanych dalej Stroną lub Stronami 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup oraz dostawa 61 urządzeń do wnoszenia opłat za parkowanie 
razem z oprogramowaniem do obsługi strefy płatnego parkowania w Nysie, montaż, instalacja i 

uruchomienie urządzeń i oprogramowania na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie sp. z 
o.o. ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa. Termin planowanego uruchomienia Strefy Płatnego 

Parkowania 02.01.2022 r.  

2. Szczegółowy wykaz lokalizacji urządzeń do wnoszenia opłat za parkowanie został 
wyszczególniony w załączniku nr 6 do SWZ, zestawienie parametrów i funkcjonalności urządzeń 
do wnoszenia opłat za parkowanie oraz opis wymagań dotyczących oprogramowania i urządzeń 

kontrolerskich do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Nysie został wyszczególniony w 

załączniku nr 7 do SWZ. Załączniki nr 6 i nr 7 stanowią integralna część niniejszej umowy. 

Uzyskanie pozwoleń budowlanych i uzgodnień z konserwatorem zabytków po stronie 
Zamawiającego. 

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 10 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy.  

4. Wykonawca wykona wraz z montażem parkometrów, w terminie do 8 tygodni licząc od dnia 

zawarcia umowy, 60 stóp fundamentowych w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 6 do 

SWZ, w tym jedną na zajezdni MZK, w terminie określonym w ust 5 pkt 1. Ze względu na 
wykonywane prace remontowe na ul. Rynek w Nysie, 2 stopy fundamentowe wraz z montażem 

parkometru, wykonawca wykona w późniejszym terminie tj. po zakończeniu remontu, w terminie 
do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia od Zamawiającego. Planowany termin 

zakończenia prac remontowych, 30 czerwca 2022 r. 

5. W celach testowych Wykonawca w terminie do 8 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy: 

1)  zamontuje jedno urządzenie do wnoszenia opłat za parkowanie oraz zainstaluje i 

uruchomi oprogramowanie dla strefy płatnego parkowania na terenie Zajezdni MZK. 
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Zamawiający planuje 2 tygodniowy okres testowy po którym Wykonawca zdemontuje 

urządzenie do pobierania opłat za parkowanie i zainstaluje na terenie Strefy Płatnego 

Parkowania.  

2) Wykonawca zainstaluje i uruchomi oprogramowanie do obsługi Strefy Płatnego 
parkowania w następujących lokalizacjach: 

a) w Biurze Strefy Płatnego Parkowania w Nysie przy ul. Orkana,  

b) Urzędzie Miejskim w Nysie, ul. Kolejowa 15 
c) Starostwie Powiatowym w Nysie ul. Piastowska 33 

d) Na zajezdni MZK w Nysie, ul. Piłsudskiego 59. 
 

6. Dostarczone urządzenia do wnoszenia opłat będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, 

określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca przeszkoli wskazanych przez zamawiającego pracowników w zakresie obsługi i 

konserwacji urządzeń w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia montażu ostatniego urządzenia.  

8. Wykonawca oświadcza, że posiada na dostarczane przez niego produkty atesty i dopuszczenia do 

obrotu na terenie RP. 

9. Wykonawca dostarczy urządzenia do wnoszenia opłat za parkowanie własnym transportem, na 
własny koszt i ryzyko. 

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące 
normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą 

umową. 

11. Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu umowy, opisanego w SWZ. 

12. Zamawiający podejmie czynność odbioru przedmiotu zamówienia w ciągu 24 godzin od 

otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy o zakończeniu prac. 

13. Wykonawca przeprowadzi szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie 

Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń i oprogramowania oraz osób 
wskazanych przez Urząd Miejski w Nysie i Starostwo Powiatowe w Nysie w ich siedzibach w 

zakresie oprogramowania. 

14. Szkolenia zostaną przeprowadzone nie później niż do dnia protokolarnego odbioru przedmiotu 
zamówienia. 

15. Szkolenie obejmie ok 20 osób. 

16. Na zlecenie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca wykona 

szkolenie uzupełniające, bezpłatne, w zakresie  obsługi urządzeń i oprogramowania w siedzibie 
Zamawiającego.  

17. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jeżeli dane zawarte w ofercie okażą się nieprawdziwe. 

§ 2. 
1. Wykonawca udziela gwarancji na urządzenia oraz na oprogramowanie na okres 60 miesięcy 

zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy gwarancyjnej.   

2. Wykonawca podpisuje umowę gwarancyjną razem z umową o wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

§ 3. 

1. Cena  określona w ust. 2 jest ceną umowną uwzględniającą wszelkie koszty, które ponosi 

Wykonawca w związku z realizacją Umowy. 

2. Wartość umowy wynosi ……………….  zł brutto. 

3. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zostały wyszczególnione z Formularzu 
ofertowym który stanowi integralną część umowy.  
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§ 4 

1. Należność za dostarczone urządzenia do wnoszenia opłat za parkowanie, wykonane prace przy 

dostawie montażu i uruchomieniu urządzeń do wnoszenia opłat za parkowanie oraz za 
dostarczenie, instalację i uruchomienie oprogramowania, udostępnienie serwera i opiekę 

serwisową a także dostarczone urządzenia kontrolerskie będzie płatna przelewem, na wskazane 

przez Wykonawcę konto w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 
w formie pisemnej. 

2. Podstawą wystawienia faktury jest dokonanie końcowego odbioru przedmiotu zamówienia 

3. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. W przypadku niedotrzymania umownego terminu zapłaty należności, Wykonawca będzie 
uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

5. Przedstawienie przez Wykonawcę faktury, sporządzonej w sposób nieprawidłowy lub 

nieodpowiadającej stanowi faktycznemu spowoduje wstrzymanie płatności. Zamawiający 
zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o przyczynie wstrzymania płatności, w 

terminie 7 dni roboczych od daty przyjęcia dokumentów. 

6. W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego płatności należności, Wykonawca zobowiązany 

jest do uzupełnienia dokumentów, usunięcia nieprawidłowości lub wystawienia dokumentu 

korygującego bez zbędnej zwłoki. 

7. Do czasu uzupełnienia dokumentów, usunięcia nieprawidłowości lub wystawienia dokumentu 

korygującego Zamawiający nie dokonuje wypłaty wstrzymanych należności. 

8. Nowy termin płatności liczony będzie od dnia doręczenia do Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury, usunięcia nieprawidłowości lub wystawienia dokumentu korygującego. 

§ 5 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej: 

a. Za zwłokę w realizacji warunków umownych, w wysokości 1% wartości brutto części 

zamówienia nie dostarczonego lub nie uruchomionego w terminie, za każdy rozpoczęty 

dzień przekroczenia umownego terminu realizacji zamówienia, 

b. Za każdy stwierdzony przypadek naruszenia warunków umownych w wysokości 0,5% 

wartości brutto umowy, o której mowa w §3 ust 2. 

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od 

umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% wartości brutto umowy, o której mowa w §3 ust 2. 

5. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia Wykonawcy, o 

którym mowa w §3 ust 2. 

6. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczanych kar umownych z należności przysługujących 
Wykonawcy. 

§ 6 

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar. 

§ 7 

Umowa zostaje zawarta na czas określony: 10 tygodni: od dnia ………... 2021r.  

§ 8 

1. Zamawiający przewiduje następujące zmiany treści umowy: 

a. Zmiana terminu wykonania umowy z powodu okoliczności nieznanych stronom w chwili 

zawarcia umowy, w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił żadnych zastrzeżeń oraz 
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roszczeń. 

b. Zmiana terminu wykonania umowy spowodowana brakiem możliwości zamontowania 2 

parkomatów ze względu na prowadzone prace remontowe w miejscach ich lokalizacji. 

c. Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji ceny, o której mowa w § 3 ust. 2 w 

przypadku zmiany stawki podatku VAT.  Zmiana taka będzie następowała z chwilą wejścia 

w życie nowych przepisów bez konieczności podpisywania aneksu przez strony umowy. 

d. W sytuacji o której mowa w pkt. c, zmianie ulegnie cena brutto. Cena netto pozostanie 

niezmieniona. 

e. Zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego  zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

f.   Zmiany dotyczące nieistotnych postanowień Umowy, tj. zmiany o których wiedza na etapie 

prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie miałaby wpływu na 

krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia czy wynik postepowania 
przetargowego. 

g. Zmiana obowiązujących norm jakościowych przedmiotu zamówienia. 

h. Zmiana Umowy zgodna z art. 455 ust 2 ustawy Pzp. 

2. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wnioskodawcą ewentualnych zmian może być każda ze stron. 

4. Strona wnioskująca o dokonanie zmian  może wystąpić z pisemnym wnioskiem do drugiej strony 

z propozycją dokonania zmian w Umowie i ich uzasadnieniem. 

5. Zmian w Umowie można dokonywać tylko w okresie obowiązywania umowy. 

§ 9 

Odpowiedzialnym za realizację umowy jest:  

Po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………… 

Po stronie Zamawiającego: ………………………………… 

§ 10 

Wykonawca nie może przekazać wierzytelności mogących wynikać z realizacji niniejszej umowy 

osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

§ 11 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może 

od umowy odstąpić w trybie przewidzianym w art.  456 ust. 1 pkt 1 Ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo odstąpienia od Umowy, w szczególności gdy: 

1) dojdzie do nieprzewidzianej w dniu zawarcia Umowy, zmiany przepisów prawnych lub 

wiążących Zamawiającego norm lub zmiany w stosowanej technologii, 

2) rozpoczęta zostanie likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

3) dojdzie do rozwiązania Wykonawcy lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej 

przez Wykonawcę, 

4) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje go pomimo upływu terminu wyznaczonego mu w wezwaniu złożonym na piśmie 

przez Zamawiającego, nie krótszego niż 7 dni; 
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5) dojdzie do rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających  

z umowy. Za naruszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony uznają  

w szczególności 2-krotne niedotrzymanie terminu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 3 

Umowy, na przestrzeni dwóch miesięcy 

w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o przyczynie odstąpienia – aż do 

dnia zakończenia trwania Umowy.  

 
3. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 

oraz wymaga uzasadnienia. 

4. Odstąpienie od Umowy w przypadku określonym w niniejszym paragrafie, nie skutkuje 

powstaniem odpowiedzialności kontraktowej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. 

§ 12 

Integralną część niniejszej umowy stanowi Formularz ofertowy Wykonawcy. 

 
 § 13 

1. Zamawiający wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje, że: 

2. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Miejski Zakład Komunikacji w Nysie sp. z 

o.o. z siedzibą w 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 59,  

3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ze strony Zamawiającego jest Pan/i ………………., e-ma 

…………………,  tel. ………………... 

4. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej umowy i nie będą 
udostępniane innym podmiotom, 

5. przekazanie danych przez Wykonawcę jest dobrowolne jednak jest warunkiem zawarcia umowy, w 
przypadku niepodania danych zawarcie umowy jest niemożliwe, 

6. Wykonawcy przysługuje prawo do: 

7. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

8. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

9. przenoszenia danych, 

10. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22531 03 00, fax 22531 03 01, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl 

11. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

12. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyżej wskazane rozporządzenie RODO i 
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz.1781). 

13. Dane osobowe Wykonawcy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie archiwizowane przez 

czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (Dz. U. 2019, poz. 553).§ 171. 

§ 14 

Spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd rzeczowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 15 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i 

Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 16 

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

Załączniki do umowy: 

1. Formularz ofertowy  -  Załącznik nr 1 
2. Wykaz lokalizacji Urządzeń do wnoszenia opłat za parkowanie. 

3. Zestawienie parametrów i funkcjonalności 

                             
                 WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


