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UMOWA Nr 1/WDM /2015 
 

zawarta w dniu ……………… w Elblągu, pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu  Spółka z o.o. ul. 
Browarna 90, 82-300 Elbląg, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział VIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Nr 0000131350, kapitał zakładowy 27.546.200,00 zł, 

Regon nr 170372066    NIP 578 – 21 – 60 – 222 
 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 
 
Dyrektora Spółki   Kazimierza Zbigniewa Orzecha 
 
a  ………………………………………………. 
 
 
zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowanym przez: 
 
……………………………………….. 
 

 Regon nr ……………..  NIP ……………………………. 
    
zawarto umowę następującej treści: 

 
§ 1 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na przeniesieniu 5 szt. 
wiat przystankowych wraz z demontaŜem i montaŜ w okresie od 2 kwietnia 2015 r. do  30 lipca 2015 r. zgodnie z 
załączonym wykazem lokalizacji załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 
§ 2 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach usługi, o której mowa w § 1 naleŜy wykonanie wszelkich prac 
wymaganych przy przeniesieniu wiat w miejsca wskazane przez zamawiającego a w szczególności:  
1. demontaŜ wiaty: 

1) demontaŜ konstrukcji dachowej, 
2) demontaŜ słupów nośnych wiaty, 
3) zasypanie otworów ziemnych przez zagęszczenie, 
4) uporządkowanie terenu  
5) ewentualne odtworzenie nawierzchni z płytek chodnikowych, 
6) przewóz wiaty do warsztatu celem:  

a. naprawy elementów stalowych konstrukcji wiaty (uzupełnianie ubytków w obróbkach blacharskich, 
wymiana i naprawy konstrukcji metalowej, naprawy dachu, czyszczenie, uszczelnianie i wymiana rur 
spustowych), 

b. odmalowania całej wiaty wg istniejącej kolorystyki poprzez  usunięcie z powierzchni metalowych 
starej farby i rdzy, malowanie oczyszczonej powierzchni farbą podkładową oraz dwukrotne 
malowanie farbą nawierzchniową;  

c. naprawy ławek o konstrukcji wsporczej z profili stalowych i siedzisk drewnianych, wymiana i 
uzupełnianie drewnianych listew,  

d. naleŜy równieŜ uwzględnić ewentualne spawanie elementów oraz ich podmalowanie 
 
2. montaŜ wiaty polegający na: 

1) wykonaniu wykopów ziemnych na głębokości ok.70cm,  
2) ustawieniu w nich słupów wiat, następnie zabetonowaniu, 
3) po stwardnieniu betonu zamontowaniu dachu wiaty 
4) uporządkowaniu terenu po robotach budowlanych, 
5) doprowadzeniu do stanu pierwotnego miejsc montaŜu (usunięcie pozostałości ziemi, obróbka 

nawierzchni peronu przy słupkach wiaty przy uŜyciu materiałów i technologii uŜytej przy budowie 
odtwarzanego peronu).  

6) w razie konieczności odtworzeniu nawierzchni wokół zabetonowanego elementu, z płytek chodnikowych. 
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DemontaŜ  lub montaŜ naleŜy przeprowadzić w porach o ograniczonym natęŜeniu ruchu pasaŜerskiego.  
 

§ 3 
1. Usługi, o których mowa w § 1 niniejszej umowy będą przeprowadzane w sposób nie utrudniający korzystania 

z przystanków pasaŜerom i pojazdom obsługującym linie komunikacji miejskiej oraz w sposób nie 
zagraŜający bezpieczeństwu w ruchu drogowym i nie stanowiący zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia ludzkiego.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim  
w przypadku uszkodzenia mienia lub ciała, w trakcie realizacji umowy.  

 
§ 4 

1. Wykonawca we własnym zakresie, zapewni materiały do wykonania usługi.  
2. Wykonawca we własnym zakresie, zapewnia sprzęt i osoby do wykonania usług i ponosi koszty organizacji 

prac.  
3. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania bezpośredniego 

miejsca pracy. 
4. Wykonawca zapewnia naleŜytą jakość świadczonych usług. 
5. Wykonawca we własnym zakresie przeszkoli osoby wykonujące usługę w zakresie BiHP dotyczącym 

przebywania w pasie drogowym (w sąsiedztwie czynnego ruchu kołowego).  
6. KaŜdorazowe wykonanie usługi określonej w harmonogramie naleŜy zgłosić w ciągu dwóch dni 

Zamawiającemu, celem umoŜliwienia sprawdzenia jakości wykonania i sporządzenia protokółu odbioru. 
 

§ 5 
1. Usługa zostanie wykonana do dnia  30 lipca 2015 r..  
 

§ 6 
1. Odbiór przedmiotu zamówienia następuje w momencie podpisania protokołu odbioru przez Wykonawcę i 

Zamawiającego. Protokół moŜe dotyczyć części zamówienia (poszczególnych wiat).  
2. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia zostanie wykonany w sposób wadliwy, sprzeczny z umową, albo 

teŜ posadowione wiaty lub teren wokół nich, nie będą spełniać warunków określonych w niniejszej umowie, 
Zamawiający moŜe odmówić przyjęcia przedmiotu zamówienia, podając przyczyny w protokole odbioru. W 
takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

 
§ 7 

1. Na zdemontowanie i ponownie posadowienie wiat przystankowych Wykonawca udziela Zamawiającemu 
gwarancji na następujących warunkach: w okresie 24 miesięcy poprawi wykonanie usługi. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego bez zastrzeŜeń, Zamawiający wyznacza 
terminy przeglądów w okresie gwarancji, 

3. Wykonawca gwarantuje, Ŝe w okresie 24 miesięcy od daty odbioru bez zastrzeŜeń, usunie wszelkie wady i 
uszkodzenia polegające na: wygięciu, pęknięciu odbarwieniu itp. a takŜe posadowienia wiat 

4. JeŜeli Wykonawca nie usunie zgłoszonych wad i uszkodzeń w ustalonym terminie, Zamawiający dokona 
naprawy samodzielnie lub zleci naprawę innemu podmiotowi, a kosztami naprawy obciąŜy Wykonawcę 
przesyłając mu stosowną fakturę lub zaŜąda od Wykonawcy wymiany wiaty na taką samą wolną od wad i 
uszkodzeń. To samo dotyczy poprawienia posadowienia wiat. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu naleŜność wymienioną w fakturze, o której mowa w 
ust. 4, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania oraz odsetki ustawowe w przypadku nie dotrzymania tego 
terminu. 

6. Okres gwarancji przedłuŜa się o czas, jaki upłynął od chwili stwierdzenia wad do czasu usunięcia ich przez 
Wykonawcę. 

 
§ 8 

1. Za wykonanie usługi strony ustalają  wynagrodzenie kwocie: 
- demontaŜ 5 szt. wiat x …….. zł = …………. zł netto + podatek VAT w wysokości: 23% = ………….. zł, 
- montaŜ 5 szt. wiat x ………. zł = ……………..zł netto + podatek VAT w wysokości: 23% = …………….. zł, 
Razem: ………….zł netto + podatek VAT w wysokości: 23% = …………….. zł, 
Słownie: …………………………………. 
zgodnie z ceną ofertową – załącznik nr 1 do umowy. 
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2. Kwoty określone w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, jak równieŜ nie ujęte  w 
opisie a niezbędne do wykonania usługi. 

3. W/w ceny nie podlegają zmianie przez cały okres trwania umowy. 
 

§ 9 
1. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót bez zastrzeŜeń. 

 
§ 10 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania  
postanowień niniejszej umowy. 

2. Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego jest: ………………………………………………………. 
3. Osobą odpowiedzialną  za prowadzenie usługi z ramienia Wykonawcy jest: ……………………………….. 

 
§ 11 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu umownego zakresu 
przedmiotu zamówienia i bieŜących ustaleń Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich usunięcia, określając 
jednocześnie termin wykonania.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za kaŜdy dzień zwłoki w wykonaniu usług określonych  
w § 2 ust.1 w wysokości  0,5% naleŜności brutto wynikającej  z faktury wystawionej za usługę. 

3. W przypadku nieusunięcia wady, Zamawiający dokona usunięcia wady we własnym zakresie i kosztami 
obciąŜy Wykonawcę.  

4. Kara będzie potrącona z wynagrodzenia ustalonego w fakturze Wykonawcy za przedmiot zamówienia,  
w którym nastąpiło wadliwe wykonanie. 

5. Zamawiający moŜe dochodzić odszkodowania  uzupełniającego do wysokości  rzeczywiście poniesionej 
szkody niezaleŜnie od kar umownych, o których mowa wyŜej. 

6. Za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich  
a powstałych w związku z prowadzonymi  pracami  w ramach prowadzonego nadzoru,   w tym takŜe ruchem 
pojazdów mechanicznych odpowiedzialność ponosi  Wykonawca. 

 
§ 12 

1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy:  
a. w przypadku opóźnienia  wykonania przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy o okres dłuŜszy niŜ 14 

dni od terminu ustalonego w § 5. 
b. w przypadku stwierdzenia nienaleŜytego wykonywania przedmiotu zamówienia.  

2. W przypadku, o którym mowa w pkt. a i b. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10% wartości ceny brutto określonej w § 8 ust.1 umowy i nie będzie mógł Ŝądać zapłaty wynagrodzenia za 
nienaleŜycie wykonany przedmiot zamówienia. 

  
 § 13 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜona na piśmie pod rygorem 
niewaŜności, w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony. 

2. Zmiana umowy jest moŜliwa w zakresie szczególności: 
a. ceny brutto jedynie w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług, 
b. danych objętych fakturą w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub numeru rachunku Wykonawcy w 

przypadku ich zmiany, 
c. przedstawicieli kaŜdej ze stron w przypadku wyznaczenia innej osoby jako odpowiedzialnej. 

 
 

§ 14 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, 

w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Spory wynikłe z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.  

W przypadku niemoŜności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po 1 egz. dla kaŜdej ze stron. 
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§ 15 

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 
 
Załącznik  Nr 1 – Formularz Oferty wraz z  załącznikiem. 
Załącznik  Nr 2 – Wykaz  lokalizacji wiat do demontaŜu i montaŜu, 
 

 
 
 
Wykonawca :                                                             Zamawiający: 


