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                                                             Załącznik nr 1 do SIWZ     Nr MZK/D/5/2014 / Załącznik nr 12.10 do oferty 

 

 

UMOWA nr ……… (wzór) 

 

zawarta dnia …………w Jastrzębiu - Zdroju między: 

 

Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym w Jastrzębiu  - Zdroju przy ul. Przemysłowej  1, 44-335 

Jastrzębie - Zdrój,   NIP: 633-14-01-664 , 

 

reprezentowanym przez: 

................................................................................., 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

.............................................................. z siedzibą w ……………………………….. wpisanym 

do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS …………………., NIP:........................ REGON:………………… 

 

reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………., 

zwanym dalej Wykonawcą, 

albo 
1
 

.............................................................. z siedzibą w ……………………………….. wpisanym do rejestru 

przedsiębiorców pod numerem KRS …………………….., NIP: ................ REGON: .....................  reprezentowanym 

przez …………………………………………………………………………………..……… 

oraz  

.............................................................. z siedzibą w ……………………………….. wpisanym do rejestru 

przedsiębiorców pod numerem KRS …………………….., NIP: ............................ REGON: …………………………     

reprezentowanym przez ...……………………………………………………......................................……………………….…. 

 

wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i ponoszącymi z tego tytułu solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy, zwanymi dalej Wykonawcą. 

 
§ 1. 

 
Zamawiający wskazuje, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego 

przeprowadzonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 20 000 e-kart 

biletu elektronicznego,  działających w ramach Systemu pn: „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów 

MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi” przeprowadzonego na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

 

                                                           
1
 Dotyczy jedynie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
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§ 2. 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. W oparciu o dokumentację przetargową przygotowaną przez Zamawiającego w ramach postępowania 

o  udzielenie zamówienia publicznego Nr MZK/D/5/2014, zwaną dalej SIWZ – która stanowi Załącznik nr 1 

do umowy, oraz Ofertę przedstawioną przez Wykonawcę w toku tego postępowania, która stanowi Załącznik 

nr 2 do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 20 000 e-kart biletu elektronicznego,  

działających w ramach Systemu pn: „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie-Zdrój 

innowacyjnymi systemami informatycznymi” 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę dochowując należytej staranności, zgodnie  z warunkami 
określonymi w niniejszej umowie oraz wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa. 

 
  § 3. 
                                                                            REALIZACJA UMOWY 
 

1.  Realizacja przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo.  
2. Nabywcą jest: Międzygminny Związek Komunikacyjny, ul. Przemysłowa 1 , 44-335 Jastrzębie - Zdrój, NIP: 

633-14-01-664. 

 
§ 4. 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 
 

     Wymagany termin dostawy   określono na  7  miesięcy od daty podpisania umowy.  

      
§ 5. 

KONTAKT 
1. Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcą p. Benedykta Lanusznego, 

 tel./fax: 604140942;   faks: 324763474,   e-mail: mzk.sekretariat@mzkjastrzebie.com 

Adres do korespondencji:  Międzygminny Związek Komunikacyjny, 44-335 Jastrzębie - Zdrój, ul. Przemysłowa  1. 

2. Wykonawca upoważnia do kontaktów z Zamawiającym p. ……………............................................………...........… 

tel.:................................................................; faks: ....................................................., e-mail: …………......……………. 

Adres do korespondencji: ..................................................................................................................................... 

3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2 wymaga pisemnej notyfikacji drugiej Strony. 
 

§ 6. 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie: 

     netto............................................... PLN + 23% podatek VAT = ......................................................PLN  
     słownie:……….......................................................................................……………………………………………….../100), 

  2.   Wynagrodzenie będzie płatne z rachunku Zamawiającego w terminie 30 dni od daty doręczenia  poprawnie 
       wystawionej  faktury  VAT wraz z kompletem dokumentów będących podstawą odbioru.  
  3.  Za datę dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 7. 

GWARANCJA I RĘKOJMNIA 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji wynoszącej 36 miesięcy na całe Zamówienie obejmującej 

zarówno oprogramowanie jak i sprzęt opisane w SIWZ, liczonej od momentu podpisania Końcowego Protokołu 

Odbioru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne oraz awarie wywołane wadą fizyczną 

ujawnioną w okresie gwarancyjnym, a także za ich usunięcie. 
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3. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, przy 

czym strony ustalają, że okres rękojmi przedłużony zostaje do czasu zakończenia okresu gwarancji, określonego 

w ust. 1. W przypadku, gdy w okresie rękojmi wady systemu, bądź jego elementu usunąć się nie da, albo 

po usunięciu wady system bądź jego element nadal wykazuje wady, Zamawiający może: 

- żądać bezpłatnej wymiany elementu Zamówienia w zakresie niezbędnym dla przywrócenia sprawności na 

element tej samej jakości, wolny od wad, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania, 

- żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, 

Ponadto Zamawiający może żądać odszkodowania równego stratom poniesionym w związku z zaistnieniem 
wady oraz niemożnością korzystania z e-kart  zgodnie z zamówieniem.   

 
§ 8. 

KARY UMOWNE 
 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto. 

2. W przypadku niedochowania terminu realizacji umowy z powodu działań lub zaniechań Wykonawcy, 
co skutkować będzie utratą całości lub części dofinansowania uzyskanego ze środków unijnych, Wykonawca 
naprawi Zamawiającemu szkodę spowodowaną nieterminową realizacją umowy do wysokości wartości 
utraconego dofinansowania. 

3. Zamawiający może żądać, oprócz kary umownej, również odszkodowania przekraczającego wartość kary 
umownej. 

 
§ 9. 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 

1. Zamawiający ma prawo, zachowując wszelkie prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy, odstąpić od umowy 

w całości lub części, wedle uznania Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia którejkolwiek 

z poniższych okoliczności: 

a) stwierdzenie przez Zamawiającego nieusuwalnej wady prawnej przedmiotu umowy lub jego części; 

b) 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. 

c) gdy Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem lub wykonywaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest 

w stanie ukończyć go w terminie umownym. 

§ 10. 

ZAKAZ PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI 

 

Wykonawca nie może dokonywać przelewu jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, 

ani przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na inne osoby bez wcześniejszej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

 

§ 11. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
przepisy ustawy – prawo zamówień publicznych. 

2. W przypadku gdy postanowienie umowy okaże się nieważne lub niemożliwe do realizacji, strony wspólnie 
ustalą nowe brzmienie postanowienia zapewniające realizację umowy zgodnie z intencją stron. W przypadku, 
gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie ustalenia nowego postanowienia w miejsce postanowień 
nieważnych lub niemożliwych do realizacji, zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa. 
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3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
Zamawiającego. 

4. Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część : 

Załącznik nr 1  - SIWZ  

Załącznik nr 2  - Oferta  

Załącznik nr 3 -  Protokół Odbioru  

- 

 


