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     UMOWA NR ZTM.EZ……………….. 
 

zawarta w Poznaniu w dniu ………………………………………………………… roku, pomiędzy: 
 

Miastem Poznań, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego  
w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440, 
REGON: 631257822, 
 
reprezentowanym przez: 

 

…………………………… – Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 
a 
 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

……………………………………………………………………………………………………………………....,  

z siedzibą w …………………………..……, kod pocztowy …………………………………………. przy ulicy 

………………………………………………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………..…………………….… Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

……………………………………………………………, NIP …………………………………………………..  

reprezentowanym przez …………………………………………………………………. 
zwanym w treści Umowy „Wykonawcą”, 

 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 
(imię i nazwisko) ………………………………………………….., zam. …………………………….., 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………………………….. z siedzibą  
w …………………. przy ulicy ………………………….., wpisanym do ewidencji działalności 
gospodarczej prowadzącej przez ……………………………, pod numerem …………………., NIP 
………………………… 
reprezentowanym przez …………………………………………………………………. 
zwanym w treści Umowy „Wykonawcą” 
   
łącznie zwanymi dalej Stronami  
 
Niniejsza umowa została zawarta w trybie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm). 
 
 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

 
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi prowadzenia kontroli parametrów 

funkcjonowania systemu Poznański Rower Miejski (PRM), zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1  do Umowy. 
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§ 2 

         Termin 

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania Umowy, jednak nie wcześniej 

niż od 01.03.2018r. (a w przypadku podpisania Umowy w terminie późniejszym od dnia jej 

podpisania) do dnia 31.12.2018r. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie i zasady rozliczeń 

 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy objętego 

zamówieniem podstawowym wyniesie: ……………….. zł netto (słownie: ……………….. 

złotych) powiększone o należny podatek VAT według obowiązującej stawki z chwili 

wystawienia faktury przez Wykonawcę, co daje łącznie kwotę ……………. zł brutto. 

2. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy objętego 

prawem opcji wyniesie: …………………. zł netto (słownie: ………………………….. złotych) 

powiększone o należny podatek VAT według obowiązującej stawki z chwili wystawienia 

faktury przez Wykonawcę, co daje łącznie kwotę …………….. zł brutto (słownie: 

…………………..).   

3. Rozliczenie wynagrodzenia za świadczenie przedmiotu Umowy odbywać się będzie  

w cyklach miesięcznych po zakończeniu danego miesiąca na podstawie poprawnie 

wystawionych i doręczonych faktur do Zamawiającego.  

4. Dane do faktury: Miasto Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 

59, 60 – 770 Poznań, NIP 209-00-01-440. 

5. Podstawą przesłania przez Wykonawcę faktury za dany miesiąc - okres rozliczeniowy - 

będzie dostarczenie Zamawiającemu poprawnie wypełnionych Raportów kontrolnych 

PRM za dany miesiąc, zgodnie z wytycznymi zawartymi w OPZ punkt 3. Szczegółowy 

zakres działań kontrolnych i raportowanie, podpunkt 3.6. 

6. Osobami upoważnionymi do odebrania raportów kontrolnych PRM są pracownicy Zarządu 

Transportu Miejskiego w Poznaniu – zgodnie z § 9 niniejszej Umowy. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie przez Zamawiającego, poleceniem 

przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie ……. dni 

od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

8. Łączne wynagrodzenie brutto obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia i nie może ulec zwiększeniu przez cały okres 

obowiązywania niniejszej Umowy. 

9. Zamawiający, oprócz wynagrodzenia określonego w § 3, nie jest zobowiązany do zwrotu 

Wykonawcy jakichkolwiek kosztów lub nakładów związanych z wykonywaniem niniejszej 

Umowy. 

10. Odpowiedzialność karno-finansowa za prawidłowe naliczenie podatku VAT spoczywa  

w całości na Wykonawcy (jako wystawiający fakturę). 

11. Termin zapłaty wynagrodzenia uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku 

bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności, wskazanym  

w ust. 7. 

12. Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT. 
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13. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, może 

on obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi za każdy dzień opóźnienia.  

 

§ 4 

Podwykonawstwo 

 

1. W toku realizacji Umowy Wykonawca może powierzyć wykonanie części Zamówienia 

podwykonawcom.   

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie lub niewykonanie zobowiązań 

przez podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania.  

3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zamówienia podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie  

z podwykonawcą.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez osoby, 

którym powierzono obowiązki określone w niniejszej Umowie w razie niewykonania lub 

nienależytego wykonania obowiązków przez podwykonawcę. 

 

§ 5 

        Prawo opcji 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo skorzystania z prawa opcji. 

2. Prawem opcji objęte jest przeprowadzenie dodatkowych kontroli w dni robocze, soboty  

i niedziele oraz w godzinach nocnych w maksymalnej ilości wskazanej w OPZ – Załącznik 

nr 1 do umowy.  

3. Zamawiający zastrzega, że cena jednej kontroli objętej prawem opcji nie może być 

wyższa niż cena jednej kontroli w ramach zamówienia podstawowego. 

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać 

będzie wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji określone 

w § 3 ust. 2 Umowy. 

5. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie  

w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni o zamiarze skorzystania z prawa 

opcji. 

6. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga podpisania dodatkowej umowy. 

7. Zamawiający przewiduje uzależnienie skorzystania z prawa opcji od przyznania 

dodatkowych środków finansowych w budżecie Miasta Poznania na świadczenie  usługi 

prowadzenia kontroli parametrów funkcjonowania systemu Poznański Rower Miejski 

(PRM). 

8. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego  

w przypadku gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia 

objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. 

9. W zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji zapisy niniejszej Umowy stosuje 

się odpowiednio. 

 

§ 6 
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     Zmiany Umowy  

 

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1-6 z uwzględnieniem art. 144 ust. 1 e 

Ustawy Pzp dopuści zmianę umowy w następujących przypadkach:  

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia, w tym ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

b) wprowadzania nowych standardów funkcjonowania PRM 
c) zmiany w zakresie i formie przedmiotu Umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich 
zmian jest skutkiem zmiany obowiązujących przepisów porządkowych i przepisów prawa, 
d) zmiany rachunku bankowego, adresu,  
e) zmiany stron umowy, wynikających ze zmiany stanu faktycznego lub prawnego 
(następstwo prawne), 
f) zmiany świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości 
przedmiotu świadczenia, 
g) zmiany osób upoważnionych do odebrania raportów kontrolnych PRM po stronie 
Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, za wyjątkiem zmiany, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. f i g.  

 

 

§ 7 

Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu następujących kar 

umownych: 

1) za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1,  

2) za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1,  

3) 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za nieprawidłowe 

wypełnianie Raportów kontrolnych PRM, po uprzednim wezwaniu przez 

Zamawiającego wezwania do usunięcia nieprawidłowości. 

4) 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia 

w przekazaniu Zamawiającemu Raportów kontrolnych PRM,  

5) 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy, udokumentowany 

przez Zamawiającego, przypadek umieszczania w Raportach kontrolnych PRM danych 

niezgodnych ze stanem faktycznym, 

 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy 

przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. 

3. Kary umowne będą nakładane w formie noty obciążeniowej, płatnej w ciągu 14 dni od jej 

wystawienia. 

4. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, kwoty kar umownych 

naliczonych na podstawie Umowy. 

5. Fakt naliczania i zapłaty kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego 

wykonania przedmiotu Umowy. 
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§ 8 

           Odstąpienie i rozwiązanie Umowy 
 

1. 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. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić niezwłocznie od Umowy w sytuacji, gdy: 

a) Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z Umowy lub 

przerwał ich wykonanie na okres dłuższy niż 14 dni i nie podjął ich 

kontynuacji pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego; 

b) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty lub niezgodny 

z postanowieniami Umowy i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie 

nastąpiła poprawa w tym zakresie; 

c) Stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia, a braki do uzupełnienia; 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień Umowy, 

a w szczególności, w przypadkach trzykrotnego nieprzekazania raportów kontroli stacji 

rowerowych, 

5. Zamawiający może odstąpić od Umowy z powodu istotnego naruszenia przez Wykonawcę 

warunków niniejszej Umowy. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) gdy zostało wszczęte postępowanie upadłościowe wobec Wykonawcy, 
2) gdy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy. 
 

7. Strony Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań 
zawartych w Umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich 
wypełnieniu. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, 
która się na nie powołuje. 
8. Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o 
tym pisemnie drugą Stronę w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia tych okoliczności.  
9. Za siłę wyższą nie można uznać niewywiązywanie się przez Wykonawcę ze swoich 
obowiązków.  
 

§ 9 

                   Współpraca 

 

1. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej Umowy, w tym do 

podpisywania  raportów Zamawiający upoważnia następujące osoby: 

a) …………………………………………………… - tel. ………………………….., 

b) …………………………………………………… - tel. …………………………… 
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2. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej Umowy, w tym do 

podpisywania raportów Wykonawca upoważnia następujące osoby: 

c) ……………………………………………………… - tel. ………………………….., 

d) ……………………………………………………… - tel. …………………………… 

 

§ 10 

         Postanowienia końcowe 

 

1. Wykonawca nie jest uprawniony, bez pisemnego upoważnienia, do zaciągania 

jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego. 

2. Strony, zobowiązują się do wzajemnego stosowania zasad poufności dokumentów, umowy 

i informacji uzyskanych w związku lub podczas wykonywania przedmiotu Umowy. Wszelkie 

dokumenty ujawnione będą tylko w zakresie niezbędnym, związanym z realizacją 

przedmiotu Umowy i po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść swoich wierzytelności 

wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią (tj. dokonać przelewu wierzytelności).  

4. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie danych i stanu 

faktycznego, mających wpływ na realizację Umowy. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane za zgodą Stron, 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

6. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie będą 

miały przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

7. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w 

związku z realizacją niniejszej Umowy, jednak gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały 

spór będzie poddany rozstrzygnięciu przesz Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. . 

8. Załącznikami do niniejszej Umowy, stanowiącymi integralną część jej treści są: 

a) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Załącznik nr 1, 

b) Wzór raportu kontrolnego PRM – Załącznik nr 2, 

c) Formularz Ofertowy – Załącznik nr 3, 

d) Formularz cenowy – Załącznik nr 4 

e) Oświadczenie o statusie podatnika VAT – Załącznik nr 5. 

9. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej 

ze Stron.  

 

 
 
 
Zamawiający       Wykonawca 
 
 
 

       ………………………              ……………………… 
 

       

        


