
                                                                                                            Załącznik nr 6 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia przeprowadzonego 

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych  Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie 

sp. z o.o.   

Umowa  nr: ZP/W/…/2022  

Umowa została zawarta w dniu ………..2022 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 8.705.000,00 zł, posiadającym NIP: 753-00-01-896, REGON:  

531872000,  reprezentowanym 

przez: Piotr Janczar – Prezes 

Zarządu zwanym dalej 
„Zamawiającym” a  

…………………………………….. reprezentowana 

przez:  

……………………………………...  

Zwanym dalej „Wykonawcą” Zwanych 
dalej Stroną lub Stronami  

  
§ 1  

1. Zamawiający powierza Wykonawcy wykonanie analizy efektywności wykorzystania miejsc 

parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania w Nysie (mapka strefy dostępna w Dziale 

technicznym Miejskiego zakładu Komunikacji w Nysie) oraz opracowanie możliwości i zasadności 

powiększenia SPP na podstawie oceny przyjętych do realizacji regulacji prawnych w sprawie 

zasad parkowania w SPP, obserwacji w terenie oraz na  podstawie danych dostępnych na 

żądanie Wykonawcy w Strefie Płatnego Parkowania.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania analizy w okresie miedzy  04 lipca 2022 r. a 29 lipca 

2022r. 

3. Z przeprowadzonej analizy o której mowa w ust 1, Wykonawca sporządzi raport wraz z 

wnioskami dotyczącymi rozwiązań jakie należy zastosować w celu zwiększenia rotacyjności 

pojazdów parkujących w SPP oraz raport zawierający propozycje dotyczące obszarów których 

włączenie do SPP jest zasadne ze względów organizacyjnych i ekonomicznych wraz z 

uzasadnieniem. 

§ 2  

Wykonawca zapewnia, że dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia oraz niezbędną liczbą pracowników pozwalającą na prawidłowe wykonanie 

zobowiązań wynikających z umowy.  

§ 3  

1. Przed rozpoczęciem realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

„Harmonogramu prac” z podaniem planowanego terminu rozpoczęcia i zakresu prac do 

wykonania” dla każdego etapu jeżeli taki podział Wykonawca przewidział w Harmonogramie. 

2. Po zakończeniu badania w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze, Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu za potwierdzeniem odbioru dwa odrębne raporty. Pierwszy raport dotyczący 

analizy efektywności wykorzystania miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania w 

Nysie. Drogi raport dotyczący możliwości i zasadności powiększenia SPP w Nysie. 

§ 4  

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nie rozpoczęcia prac, braku reakcji na wezwanie do 

wykonania przedmiotu umowy lub wady w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 

Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie w myśl zapisu § 7, po sporządzeniu 

odpowiedniego protokołu z nienależytego wykonania przedmiotu umowy.  



§ 5 

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

a  ……………… zł brutto ( słownie: …………………..) za wykonanie analizy efektywności 

wykorzystania miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania w Nysie, 

b ……………… zł brutto ( słownie: …………………..) za wykonanie analizy możliwości i 

zasadności powiększenia SPP,  

c Łączna wartość umowy …………………………….. zł brutto. 

2. Płatność nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od 

daty wystawienia faktury, przelewem, na konto nr: ……………………………………………………………  

 

§ 6  

Zamawiający może zastosować kary umowne w przypadku nie rozpoczęcia prac, braku reakcji na 

wezwanie do wykonania przedmiotu umowy lub wady w wykonaniu przedmiotu umowy do 0,2% 

wynagrodzenia miesięcznego brutto, za każdy dzień  niewykonania lub nieprawidłowego wykonania 

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

miesięcznego brutto za wykonanie przedmiotu umowy.  

§ 7 

Zmiana postanowień niniejszej Umowy może być ważnie dokonana wyłącznie mocą zgodnego 

oświadczenia woli stron wyrażonego na piśmie.  

§ 8  

Spory mogące wyniknąć na tle Umowy strony będą poddawać sądowi miejscowo właściwemu dla 

Zamawiającego.  

§ 9  

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

stron.  

                    Zamawiający:                                                                Wykonawca:  

  
  

………………………….                                            ……………………………  

  


