
                                                                                                                                   Załącznik nr 4 

                                                                            

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia 

przeprowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych  Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Nysie sp. z o.o.   

Wzór  

Umowa  nr:  

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

Miejskim Zakładem Komunikacji w Nysie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 48303 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 4.946..000,00 zł, posiadającym NIP: 753-00-01-896, REGON:  
531872000,  reprezentowanym 

przez: Piotr Janczar – Prezes 

Zarządu zwanym dalej 

„Zamawiający”     a  

 

………………………. 
………………………... 

……………………….. 

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

Zwanym dalej „Wykonawcą”  

  

§ 1  

1. Zamawiający powierza Wykonawcy dokonanie bieżącej analizy Strefy Płatnego Parkowania ( 

dalej SPP) w Nysie w zakresie oceny możliwości wprowadzenia rozwiązań powodujących 

zwiększenie ilości miejsc postojowych na drogach usytuowanych w jej obrębie.    
 

§ 2  

 

Usługa Wykonawcy będzie polegała na:  

 
1. Przeprowadzi badanie i analizę zapełnienia miejsc parkingowych w SPP przy założeniu minimum 

3 pomiarów w godzinach 8-10, 13-15 oraz 16-18. 

2. Analiza obejmować będzie kwestie dotyczącą podziału na rodzaj uprawnienia do korzystania 

ze SPP wg struktury : bilet/winieta/abonament na poszczególnych ulicach. 

3. Analiza SPP , w zakresie oceny możliwości wprowadzenia rozwiązań powodujących 

zwiększenie ilości miejsc postojowych. 

4. Analiza SPP i miejsc postojowych na drogach ………. w zakresie poprawy rotacyjności 

parkujących pojazdów. 

 

  
§ 3  

Wykonawca zapewnia, że dysponuje niezbędną liczbą pracowników oraz sprzętu do prawidłowego 

wykonania zobowiązań.  
 



 

 

§ 4  

W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia prac związanych z  

dokonaniem bieżącej analizy SPP w Nysie w zakresie oceny możliwości wprowadzenia rozwiązań 

powodujących zwiększenie ilości miejsc postojowych na drogach usytuowanych w jej obrębie i ich 

zakończeni w  termie do 30.09.2022r.  

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Umowy będzie  

Ryszard Maczuga  661 404 985 

§ 5  

 

Wszelkie czynności związane z prawidłowym oznakowaniem i organizacją ruchu w Strefie Płatnego 

Parkowania w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia  zapewnia Wykonawca. 

 

§ 6  

 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku reakcji lub wady w wykonaniu przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 2 i 4 Zamawiający obniży Wykonawcy wynagrodzenie w myśl zapisu § 8, 

po sporządzeniu odpowiedniego protokołu z nienależytego wykonania przedmiotu umowy.  
 

§ 7 

1. Z tytułu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonaną pracę w 

wysokości ……….. zł brutto.   ( słownie: ………………. ).   

 

2. Faktury będą wystawiane na podstawie protokołów z przeprowadzonych badań i analizy  Strefie 

Płatnego Parkowania w Nysie wg § 1 i  § 2 oceny. Płatność nastąpi na podstawie faktur 

wystawionych przez Wykonawcę,  w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, przelewem 

na konto nr:  ………………………………….. 
 

§ 8 

Zamawiający może zastosować kary umowne w przypadku braku reakcji lub opóźnienia w usunięciu 

wad, o których mowa w § 6 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień  nieprawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z 

wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy.  
§ 9 

Zmiana postanowień niniejszej Umowy może być ważnie dokonana, wyłącznie mocą zgodnego 

oświadczenia woli stron wyrażonego na piśmie.  
 

§ 10  

Spory mogące wyniknąć na tle Umowy będą podlegać sądowi miejscowo właściwemu dla 

Zamawiającego.  
 

§ 11 

Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  

stron.  
 

 

Zamawiający:                                                                                       Wykonawca:  

  

  


