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Wzór Umowy 
 

zawarta w dniu ……………… roku w Gliwicach pomiędzy: 
 
Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o., ul. Bojkowska 35A , 44-100 Gliwice, wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000322774, NIP 631-257-82-61, Regon 241069249, zwaną dalej 
„Zamawiający” reprezentowanym przez: 
 

 Prezesa Zarządu – Grzegorza Nitkiewicza 

 Wiceprezesa Zarządu – Rafała Fulczyka 
 
A 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
 

 ……………………… - …………………………… 
 
każdy z osobna zwany „Stroną”, łącznie zwanymi „Stronami”,  
 
o następującej treści:  
 
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 69 - 73 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej "ustawą Pzp". 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi związanej z kontrolą wnoszonych opłat za parkowanie 
(postój) w Strefie Płatnego Parkowania w Gliwicach. 
 

§ 2 
Kontrola poboru opłat 

1. Kontrola Strefy Płatnego Parkowania musi odbywać się w sposób ciągły w dniach i godzinach 
zobowiązujących do opłaty za postój tj. w dniach i godzinach obowiązywania Strefy Płatnego 
Parkowania, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/506/2012 z dnia 25 października 2012r.  
w sprawie określenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania 
opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2012r. poz. 5670 z późn. zm.) .  

2. Kontrola polega na  sprawdzeniu i udokumentowaniu realizacji obowiązku wnoszenia opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania. 

3. Wykonawca oświadcza, iż kontrolą wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania, tj. kontrolą 
ważności  biletów  parkingowych, abonamentów, systemu  płatności elektronicznej oraz innych  
przewidzianych uchwałą, będzie się zajmować ………. kontrolerów. Zamawiający  zastrzega sobie 
prawo do dowolnego określania i zmiany liczby kontrolerów w każdej strefie.  
Zamawiający dopuszcza większą niż określona w zdaniu pierwszym liczba kontrolerów, na koszt 
Wykonawcy.  

4. Kontrola opłat za parkowanie będzie dokonywana z częstotliwością nie rzadziej niż co 30 minut 
każdego miejsca postojowego w SPP. Oznacza to, że każde stanowisko postojowe w SPP będzie 
skontrolowane w czasie do 30 minut od poprzedniej kontroli. 

5. Wykonawca oświadcza, że czynności kontrolne będą wykonywały osoby niekarane,  
o nieskazitelnej opinii, cechujące się rzetelnością, sumiennością i starannością, kontrolę będą 
przeprowadzać w sposób kulturalny i przy pełnym poszanowaniu godności i własności osób 
kontrolowanych, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu 
Zamówienia. 
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6. Jeżeli w trakcie kontroli Strefy Płatnego Parkowania kontrolerzy stwierdzą w pojeździe 
samochodowym brak wniesienia opłaty za postój, wówczas przystępują do realizacji czynności 
dokumentujących ten fakt poprzez: 
a) Wystawienie zawiadomienia o przeprowadzonej kontroli oraz o obowiązku zapłaty opłaty 

dodatkowej (wzór zawiadomienia zostanie określony przez Zamawiającego) – umieszczonego 
za wycieraczką przedniej szyby pojazdu lub doręczonego do rąk osoby parkującej, jeżeli jest 
obecna w pojeździe.  

b) Wykonanie dokumentacji zdjęciowej zaistniałego zdarzenia (fotografii kontrolowanego 
pojazdu). Dokumentacja, o której mowa w zadaniu poprzednim, ma być wykonana w sposób 
jednoznacznie potwierdzający fakt braku wniesienia opłaty. Zdjęcia muszą być ostre 
i czytelne. 

7. Zakres kontroli: 
a) kontrola wnoszenia opłat w strefie obejmuje kontrolę ważności biletów parkingowych, 

abonamentów, systemu płatności elektronicznej oraz innych przewidzianych uchwałą. 
Kontroler zobowiązany jest do weryfikowania każdego dokumentu potwierdzającego  
wniesienie opłaty. Kontrola abonamentów i płatności elektronicznych odbywa się poprzez 
sprawdzenie przy pomocy urządzenia mobilnego w systemie Zamawiającego ważności i 
prawidłowości wniesionej opłaty. Zamawiający będzie weryfikował jakość wykonywanej 
kontroli m. in. poprzez sprawdzenie w systemie częstotliwości i ilości wykonanych przez osoby 
kontrolujące czynności sprawdzających prawidłowość wniesionej opłaty. 

b) wykonywanie dokumentacji fotograficznej potwierdzającej datę, godzinę i miejsce postoju 
pojazdu (kontroler wykonuje co najmniej 2 zdjęcia każdego pojazdu, w uzasadnionych 
przypadkach ilość zdjęć może być większa – pierwsza fotografia winna wyraźnie wskazywać 
datę i godzinę postoju,  numer rejestracyjny pojazdu, charakterystyczny element infrastruktury 
miasta pozwalający w sposób jednoznaczny określić faktyczne miejsce postoju pojazdu – druga 
fotografia, przedniej szyby pojazdu, pozwalająca jednoznacznie stwierdzić przyczynę 
wystawienia zawiadomienia), 

c) sporządzana dokumentacja będzie przekazywana do biura Strefy Płatnego Parkowania 
codziennie, 

d) przekazywanie wszelkich dokumentów i informacji dotyczących funkcjonowania Strefy 
Płatnego Parkowania (np. liczby kontrolerów itd.), 

e) przeprowadzenie badań statystycznych dotyczących parkowania pojazdów w Strefie Płatnego 
Parkowania, 

f) ponadto, kontrolerzy pełniący dyżur winni: 

 kontrolować stan wizualny urządzeń PIAP, a wykryte usterki lub  uszkodzenia niezwłocznie 
zgłaszać Zamawiającemu, 

 służyć pomocą i informacjom kierowcom korzystającym ze Strefy Płatnego Parkowania, 

 kontrolować urządzenia do poboru opłat pod względem ich czystości i estetyki oraz zgłaszać 
wszelkie nieprawidłowości pracownikom Zamawiającego odpowiedzialnym za utrzymanie 
czystości i estetyki urządzeń PIAP, 

 przeprowadzać weryfikację zajętości miejsc parkingowych, zgodnie z zaleceniami 
Zamawiającego, 

 informować Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach w oznakowaniu strefy 
płatnego parkowania znakami D44, D18, D18a, 

 sprawdzać autentyczność biletów i abonamentów znajdujących się w pojazdach,  
a w przypadku podejrzenia lub wykrycia nieprawidłowości wykonać dokumentację 
zdarzenia (tj. zdjęciową i pisemną oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie przełożonego 
(koordynatora), który poinformuje Zamawiającego i właściwy organ powołany do 
utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policja). 

8. W przypadku opadów atmosferycznych (śnieg, deszcz itd.), Wykonawca zobowiązany jest do 
odpowiedniego zabezpieczenia przed zniszczeniem wystawionych wezwań do uiszczenia opłaty 
dodatkowej. 

9. Zabrania się pobierania jakichkolwiek opłat (w tym z tytułu opłaty dodatkowej) przez kontrolerów. 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania i weryfikowania przygotowania zawodowego 

pracowników Wykonawcy wykonujących czynności kontrolne określone w niniejszym paragrafie,  
obejmującego w szczególności znajomość przepisów prawa miejscowego oraz krajowego (m.in. 
ustawy prawo o ruchu drogowym i ustawy o drogach publicznych) w zakresie niezbędnym do 



str. 3 

realizacji przedmiotu Umowy. Przed przystąpieniem do realizacji prawa określonego w zdaniu 
poprzednim pracownik Wykonawcy zobowiązany jest okazać pracownikowi Zamawiającego 
identyfikator. Pracownik Wykonawcy zobowiązany jest udzielać wszelkich niezbędnych 
informacji. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Zamawiającego braku wystarczającego 
przeszkolenia pracownika Wykonawcy, do czasu kolejnej weryfikacji nie może on uczestniczyć  
w wykonywaniu czynności określonych umową. W takim przypadku może mieć zastosowanie  
§9 ust. 1 lit. c Umowy. 

11. Wykonawca zapewni w ramach niniejszej Umowy bieżący kontakt telefoniczny Koordynatora 

Projektu Zamawiającego z kontrolerami. 

12. Wykonawca zagwarantuje kontrolerom pomieszczenie służbowe o odpowiednich standardach.  

13. Wykonawca zagwarantuje wymianę wszelkich materiałów eksploatacyjnych do terminali 

mobilnych w okresie realizacji Umowy, w tym papieru oraz baterii, zapewniając ich nieprzerwaną 

pracę. Papier do urządzeń mobilnych winien gwarantować trwałość zapisu przez 6 lat. 

14. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres trwania Umowy utrzymać należyty stan techniczny 

mobilnych urządzeń kontroli wnoszenia opłat, na poziomie gwarantującym ich prawidłowe 

i ciągłe użytkowanie, a w przypadku uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie 

Wykonawca zapewni na czas naprawy urządzenie zastępcze do kontroli Strefy Płatnego 

Parkowania kompatybilne z systemem do windykacji Zamawiającego. 

15. Wykonawca zobowiązuje się użytkować urządzenia mobilne zgodnie z ich przeznaczeniem. 

16. W dniu zakończenia Umowy lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie Wykonawca 

zobowiązany jest zwrócić urządzenia, o których mowa  w ust. 14, w stanie  niepogorszonym 

ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. 

§ 3 
Termin realizacji Umowy 

Strony ustalają, że przedmiot Umowy w zakresie wskazanym w §1 ust.1 Umowy zostanie wykonany 
w terminie: od dnia 01.07.2018r./podpisania umowy do dnia 31.12.2018r. 
 

§ 4 
Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osobami 
posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie niezbędne 
do wykonania zamówienia. 

2. Zmiana w trakcie realizacji niniejszej Umowy osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia 
propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać 
warunki postawione w tym zakresie w niniejszej Umowie. 

 
§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

a) kontrola wnoszenia opłat zgodnie z zapisami § 2 niniejszej Umowy, 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotowej Umowy z należytą starannością, 

zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.  
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich działań związanych 

z przedmiotem Umowy w celu osiągnięcia wymaganej jakości i terminowej realizacji prac. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1808) osób wykonujących usługi objęte 
przedmiotem niniejszej Umowy. 

5. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przekazać  Zamawiającemu, 
kopie umów o pracę zawartych ze wszystkimi osobami, przy pomocy których będzie realizował 
Umowę. 

6. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, 
trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także  
o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, 
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terminowość bądź zakres prac. Informacje te powinny być przekazywane na piśmie 
koordynatorowi Zamawiającego, wskazanemu w §11 Umowy. Zamawiający podejmie starania  
w celu usunięcia przeszkód związanych z wykonaniem Umowy, leżących po stronie 
Zamawiającego, a zgłoszonych przez Wykonawcę. 

7. Strony zobowiązują się do bieżącej współpracy w celu prawidłowej realizacji Umowy. 
8. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy posiadanych danych i informacji 

niezbędnych do realizacji Umowy w formie takiej, w jakiej są one przechowywane. 
9. Wykonawca oświadcza, że pracownicy wykonujący czynności określone w niniejszej Umowie 

posiadają odpowiednie przeszkolenie, doświadczenie, przygotowanie oraz kwalifikacje zawodowe 
odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. 

10. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć koordynatora, do którego obowiązków należeć będzie 
m.in. szczegółowe weryfikowanie oraz planowanie pracy kontrolerów, jak również nadzór  
i kontrola nad realizacją innych  obowiązków Umownych. 

11. Listę pracowników Wykonawcy upoważnionych do wykonywania czynności określonych niniejszą 
Umową, zawierającą ich imiona, nazwiska, wzory podpisów Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji Umowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej ochrony pracownikom pełniącym 
kontrolę wniesionych opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania. 

13. Wykonawca zobowiązuje się aktualizować listę, o której mowa w ust. 9, raz na miesiąc  
w ostatnim dniu miesiąca oraz obligatoryjnie, niezależnie od tego terminu, w związku z każdą 
zmianą osoby, przed dopuszczeniem jej do wykonywania czynności określonych niniejszą Umową. 

14. Wykonawca zapewni pracownikom wykonującym czynności określone w niniejszej Umowie 
ubrania robocze z nadrukiem „Kontrola Strefy Płatnego Parkowania”. Nadruk powinien być 
umieszczony w sposób zapewniający jego odpowiednią widoczność.  

15. Wykonawca gwarantuje zgodność danych zawartych w zawiadomieniu z dokumentacją zdjęciową 
wykonaną dla tego zawiadomienia. 
 

§ 6 
Prawa i obowiązki Zamawiającego 

1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy informowanie Wykonawcy o zmianach: 
a) lokalizacji miejsc  wyznaczonych  do parkowania, czasowym ich wyłączeniu lub o zmianie 

lokalizacji urządzeń PIAP na podstawie informacji przekazanych Zamawiającemu przez organ 
właściwy do zarządzania ruchem na drogach, 

b) stawki opłaty dodatkowej, jak również o zmianach zasad lub sposobu jej pobierania 
wynikających z obowiązującego prawa. 

2. Zamawiający ma prawo kontrolować wszelkie działania Wykonawcy oraz sporządzane przez niego 
dokumentacje i ewidencje. 

3. Zamawiający ma prawo organizować szkolenia dla pracowników Wykonawcy z czynności 
określonych w niniejszej Umowie, w szczególności z zasad wykonywania czynności kontrolnych,   
w tym zasad nakładania opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, a Wykonawca ma 
obowiązek w nich uczestniczyć. 

4. Zamawiający ma prawo w każdym momencie trwania niniejszej Umowy zweryfikować, czy 
Wykonawca spełnia warunek zatrudnienia na Umowę o pracę osób wykonujących czynności 
związane z kontrolą wniesionych opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania.  

 
§ 7 

Wynagrodzenie 
1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji całości Umowy wynosi: ……………….. zł netto 

+ 23 % podatku VAT, tj. …………………… zł brutto. Powyższe oznacza, że Wykonawca nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeśli w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć 
rozmiaru lub kosztów prac. 

1.*Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji całości Umowy wynosi::……………. zł 
(słownie:……………), w tym wartość Umowy wynosi: ………………………….. zł (słownie:…………zł), w tym 
wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie: ………………….. 
(słownie:…………………zł). Powyższe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, nawet jeśli w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 
kosztów prac. 
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2. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości: ……………….. zł brutto (słownie:………), w tym: wartość netto wynosi: 
…………………… zł (słownie: …………) oraz podatek VAT, w kwocie: …………………… zł brutto 
(słownie:………….) 

2.*Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie 
ryczałtowe stanowiące wartość należną Wykonawcy wynosi: ……………. zł (słownie:……………),  
w tym wartość miesięczna Umowy wynosi: ………………………….. zł (słownie:…………zł), w tym 
wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie: ………………….. 
(słownie:…………………zł) 

3. Wykonawcy będzie przysługiwać jedynie wynagrodzenie za faktycznie wykonane usług,  
w szczególności przepracowane dni. Jeżeli okres świadczenia usługi nie będzie wykonywany w 
pełnym okresie rozliczeniowym (miesięcznym) wynagrodzenie Wykonawcy zostanie, w tym 
przypadku zostanie proporcjonalnie obniżone. 

4. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w §7 ust. 1 
niniejszej Umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona  
z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej Umowy stawki podatku od towarów  
i usług nie ulegnie zmianie. 

3.*W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, całkowita wartość Umowy wskazana w 
§7 ust. 1.* niniejszej Umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwoty wynagrodzenia, o którym 
mowa §7 ust. 1.* nie ulegną zmianie 

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na 
podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę ̨ dokumentu księgowego (faktury VAT)  
w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego tegoż dokumentu.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty, jakie mogą powstać  
w związku z realizacją niniejszej Umowy.  

6. W ramach wynagrodzenia określonego w ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość 
przedmiotu Umowy opisanego w §1 oraz §2. 

7. Podstawą do wystawienia faktury VAT i zapłaty wynagrodzenia ryczałtowego będzie podpisany 
przez Zamawiającego Protokół odbioru wykonania przedmiotu Umowy bez uwag. 

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
9. Faktury należy wystawić na: Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 

35A, NIP: 6312578261. 
10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 
11. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. 
 

§ 8 
Kary umowne 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów i w podanych 
wysokościach: 
a) Za każdy dzień zaniechania kontroli, którejkolwiek ze stref płatnego parkowania wymienionych 

w §2 – 3 000,00 zł. za każdą strefę. 
b) Za każdy stwierdzony brak określonej w §2 liczby kontrolerów – 2 000,00 zł. 
c) Za każdy przypadek nierzetelnego wykonywania kontroli w stosunku do zasad określonych  

w §2 Umowy – 200,00 zł.  
d) Za naruszenie obowiązków Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób wykonujących usługi 

objęte przedmiotem zamówienia, w szczególności poprzez nieprzedłożenie kopii umów                   
o pracę zgodnie z terminem określonym w §5 ust. 5 Umowy,  Zamawiający naliczy Wykonawcy 
karę w wysokości  - 2 000,00 zł 

e) Za każde naruszenie obowiązków określonych w §5, Zamawiający naliczy karę umowną  
w wysokości -  500,00 zł  

f) Za każde niezasadne wystawienie zawiadomienia oraz nienależyte wykonanie dokumentacji 
zdjęciowej lub jej brak Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 
równowartości zawiadomienia o opłacie dodatkowej powiększone o ewentualne koszty 
związane z wykonywaniem czynności windykacji wierzytelności. 

g) Za naruszenia zapisów § 10, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości - 3 000,00 
zł  

2. Zamawiający nie będzie naliczał kary Wykonawcy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  

w działaniu terminali mobilnych, za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez 
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pracowników Wykonawcy. Wykonawca w takim przypadku poniesie koszty naprawy  lub zakupi 

nowe urządzenie,  tj. Model Casio IT-9000GC25E, wolne od wad.  

3. Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary w miesiącu następującym po miesiącu, w którym 

wystąpiły okoliczności będące podstawą ich naliczenia lub od momentu powzięcia 

udokumentowanej informacji. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 

określonych w §9 Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary 

Umownej w wysokości 10% kwoty określonej w § 7 ust. 1/ § 7 ust. 1* Umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

faktycznie poniesionej szkody. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za wszelkie nieetyczne 

zachowania Wykonawcy i jego przedstawicieli, w wyniku których zostanie narażony jego 

wizerunek. 

7. Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 10 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. 

W razie opóźnienia w zapłacie kary Wykonawca wyraża zgodę na obniżenie wynagrodzenia  

o wysokość naliczonych kar umownych. 

§ 9 
Odstąpienie od Umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa Zamawiający ma 
prawo odstąpić od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy, w następujących przypadkach: 
a) Wykonawca nie rozpoczął w terminie realizacji usługi będącej przedmiotem Umowy. 
b) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń i wezwań Zamawiającego do 

należytego wykonywania Umowy nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub  
w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. 

c) Wykonawca zaniechał realizacji Umowy przez okres co najmniej 5 dni. 
d) Otwarto likwidację Wykonawcy lub rozpoczęto postępowanie upadłościowe. 
e) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy  może zagrozić istotnemu  interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 20 dni od 
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

f) Każde działanie Wykonawcy stanowiące naruszenie prawa, w tym w szczególności 
przyjmowanie nieuzasadnionych korzyści przez pracownika Wykonawcy w zamian za 
zaniechanie czynności kontrolnych, stanowi istotne naruszenie warunków Umowy i może być 
podstawą do odstąpienia od Umowy. 

g) Nastąpiło rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym umowy o powierzenie przetwarzania 
danych osobowych. 

2.  Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o okolicznościach uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej Umowy. 

3.  W przypadkach określonych w ust.1 pkt. a)-g) Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie  
z tytułu należycie wykonanej części Umowy. 

 
§ 10 

Poufność 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania pełnej poufności wszelkich materiałów i informacji 

dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a także 
do zachowania tajemnicy korespondencji. 

2. Strony gwarantują, że będą traktowały wszelkie materiały i informacje, niezależnie od ich formy, 

otrzymane podczas obowiązywania niniejszej Umowy jako poufne, chyba że Strona ujawniająca 

wyraźnie wskaże na piśmie, iż takie materiały lub informacje mogą być ujawnione osobom 

trzecim. 
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3. Żadna ze Stron nie ujawni powyższych materiałów i informacji osobom trzecim. Ograniczenia  

w ujawnianiu zastrzeżonych materiałów i informacji nie stosuje się w przypadku materiałów  

i informacji: 

a) które są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania 

postanowień niniejszej Umowy, 

b) które zostały przekazane przez osobę trzecią bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań  

o nieujawnianiu w stosunku do Stron, 

c) które zostaną podane przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony, 

d) które znajdowały się w posiadaniu Strony przed datą zawarcia niniejszej Umowy, bez 

obowiązku zachowania w poufności, 

e) których ujawnienia domaga się kompetentny organ działający na podstawie ustawy. 

4. Strony zobowiązują się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować powstanie 

konfliktu interesów. W razie wystąpienia konfliktu interesów Strony wzajemnie się o tym 

poinformują. 

5. Zobowiązania wynikające z niniejszego paragrafu Umowy wiążą Strony przez okres 2 lat od daty 

jej zawarcia. 

 

§ 11 
Koordynatorzy 

1. Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do współpracy w realizacji przedmiotu Umowy:  

 ze strony Zamawiającego – …………………….. 
tel.: ………………………………  
e-mail: ……………………………. 

 ze strony Wykonawcy – …………………………… 
tel.: ………………………………… 
e-mail: ………………………… 

2. Zmiana w trakcie realizacji niniejszej Umowy przedstawicieli wskazanych w ust. 1 nie stanowi 
zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Strona wyznaczająca nowego 
przedstawiciela musi powiadomić o tym na piśmie drugą Stronę. Zmiana w trakcie realizacji 
niniejszej Umowy przedstawiciela wskazanego w ust. 1 jest skuteczna wobec drugiej Strony po 
otrzymaniu przez nią powiadomienia na piśmie.  

 

§ 12 
Istotne zmiany postanowień Umowy 

1. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania istotnych 
zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy: 
a) zmiany zakresu prac spowodowanego koniecznością rezygnacji z wykonania części prac  

i wykonania w ich miejsce prac o tożsamym zakresie i charakterze; 
b) zmiany osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia i wskazanych w ofercie Wykonawcy – 

w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe,  
zmiana pracy, rezygnacja), pod warunkiem przedstawienia w ich zastępstwie osób 
posiadających odpowiednie uprawnienia, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia; 

c) zmiana zakresu usług przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, lub zmiana 
podwykonawcy - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 
podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

d) nastąpi zmiana organizacji ruchu – w takim przypadku strony mogą zmienić zakres  Umowy  
oraz takie jej elementy, na które powyższe okoliczności mają wpływ. Zmiana nie może 
skutkować wykroczeniem poza określenie przedmiotu zamówienia; 
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e) zmiany przy realizacji usług, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy 
zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych.  

f) w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający skorzysta z prawa opcji, w takim przypadku 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
a. zmniejszenie do 10% zakresu przedmiotu zamówienia – w tym przypadku wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone. 
b. Zwiększenie do 10% zakresu przedmiotu zamówienia – w tym przypadku wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie odpowiednio zwiększone. 
g) Zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztów 

wskazanych przez Wykonawcę w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy. 
2. Zmiana Umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 
 

§ 13 
Doręczenia 

1. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń dla celów związanych z niniejszą Umową:  
a) Zamawiający: ul. Bojkowska 35A , 44-100 Gliwice; 
b) Wykonawca: ……………………………………………..; 

2. Strony zobowiązują się pisemnie informować o wszelkich zmianach wyżej wskazanych adresów do 
doręczeń. W razie zaniechania tego obowiązku korespondencja pomiędzy Stronami zaadresowana 
zgodnie z ust. 1. powyżej traktowana będzie jako skutecznie doręczona. 

 
§14 

Postanowienia końcowe 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 
2. Umowa podlega prawu polskiemu. Zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w szczególności 

przepisy Kodeksu cywilnego. 
3. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nieważność 

któregokolwiek z postanowień Umowy pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych 
postanowień Umowy. W przypadku uznania niektórych postanowień Umowy za nieważne Strony 
będą dążyć do realizacji Umowy. 

4. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozwiązać  
w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia poddać je pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 
Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
Załącznik nr 2 – Oferta złożona przez Wykonawcę 
 
 
 
 
 
………………………………….……      ………………………………………… 
          WYKONAWCA                             ZAMAWIAJĄCY 
 

 

*dotyczy transakcji w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający 

 


