
Załącznik  nr  4 do SIWZ 
 

UMOWA  
 

Zawarta w dniu ………………….. w Raciborzu pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10 zarejestrowaną w Sądzie 
Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000125096, 
kapitał zakładowy 9 916 000zł  nr NIP: 639-00-01-529, REGON: 272347744, którą reprezentuje Zarząd: 
 

1. Prezes Zarządu  –  Bogdan Gawliczek 
 
zwanym w treści umowy Zamawiającym 
 
a 
…………………………………………………………………………………………........……. 
zarejestrowanym w ...............................................……….………………………………………. 
pod Nr ..................., Nr NIP:......................................, REGON: .................................................,  
reprezentowanym przez: 
 

1...................................  –  ..................................... 
 
2.................................... –  .....................................   

 
zwanym w treści umowy Wykonawcą, 
 
W oparciu o przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, postepowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 I 2004r - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. 
poz. 1843 z późn. zm.), rozstrzygnięte w dniu………..…. została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Opis przedmiotu umowy 

 
1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę systemu nadzorowania Strefy 

Płatnego Parkowania w Raciborzu (SPP) w oparciu i zgodnie ze szczegółowymi warunkami 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”), jej załącznikami 
oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącymi kolejno załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Zobowiązania umowne obejmują w szczególności: dostawę 18 sztuk parkometrów, wykonanie 
fundamentów i montaż na nich urządzeń w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, z 
przeniesieniem prawa własności przedmiotu opisanego  w ust.1; dostarczenie Zamawiającemu 
dokumentów i oświadczeń o których mowa w § 7 ust.4  umowy; przeprowadzenie próby 
eksploatacyjnej; przeprowadzenie szkolenia wyznaczonego personelu w zakresie zasad użytkowania, 
obsługi i bieżącej konserwacji urządzeń; zorganizowanie dostępności autoryzowanego serwisu 
producenta parkometrów oraz oprogramowania komputerów niezbędnego do prawidłowego 
funkcjonowania SPP, oraz pozostałych czynności i zakresu określonych w SIWZ, także obowiązków z 
tytułu  gwarancji w okresie ………. m-cy. 

3. Przedmiotem zamówienia jest także udzielenie przez Wykonawcę  na rzecz Zamawiającego licencji na 
oprogramowanie do wystawiania wezwań do wniesienia opłaty dodatkowej i windykacji opisane w 
„Opisie przedmiotu zamówienia”. Licencja upoważnia Zamawiającego do wykorzystania opisanego 
wyżej oprogramowania wyłącznie w związku z realizacją niniejszej umowy, w tym także do utrwalania, 
kopiowania oraz udostępniania osobom trzecim (Gminie Racibórz) na potrzeby weryfikacji 
poprawności realizacji umowy prowadzenia strefy płatnego parkowania  i realizacji zadania windykacji. 
Licencja udzielana jest na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 
§ 2 

Obowiązki Wykonawcy. 
 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym oraz  systemem 
organizacyjnym i warsztatem materiałowo-sprzętowym koniecznym do realizacji zamówienia. 

2. W przypadku wygradzania i oznakowania pionowego robót prowadzonych w obrębie pasa drogowego 
w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca zapewni oznakowanie i zabezpieczenie odcinka 
prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki oraz szkody powstałe w związku z 
wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a także za szkody osób trzecich wynikające z organizacji i 
sposobu prowadzenia prac. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz podwykonawców wraz z określeniem 
zakresu powierzonych im części zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wymogami Zamawiającego i 
warunkami określonymi w SIWZ, Opisie przedmiotu zamówienia, oraz obowiązującymi przepisami i 
normami, w szczególności do : 
1) Dostawy przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 1 niniejszej umowy, 
2) Dokonania odbioru, w sposób określony w niniejszej umowie, 
3) Dokonania wszelkich uzgodnień z Zamawiającym, 
4) Oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac w zakresie montażu, a także poniesienia 

odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w związku z wykonywaniem tych czynności, 
5) Przywrócenie nawierzchni pasa drogowego, po zamontowaniu urządzeń do poboru opłat 

parkingowych,  
6) Niezwłocznego usuwania wad oprogramowania wchodzącego w skład  systemu objętego 

niniejszym zamówieniem- w terminie do 3 dni od daty ujawnienia wady, 
7) przeprowadzenia szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi 

dostarczonego sprzętu, wyposażenia i oprogramowania, 
8)  udzielenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego licencji na oprogramowanie do wystawiania 

wezwań do wniesienia opłaty dodatkowej oraz windykacji, opisane w „Opisie przedmiotu 
zamówienia”. 
 

§ 3 
Obowiązki Zamawiającego 

 
     1.  Zamawiający udostępni Wykonawcy teren, na którym mają zostać wykonane fundamenty i zamontowane 
          parkometry, co zostanie potwierdzone protokołem.   
     2.  Zamawiający zobowiązuje się do : 

1)  Współdziałania z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy, 
2)  Przystąpienia do odbioru w sposób zgodny z umową, 
3)  Terminowego uregulowania wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

 
§ 4 

Terminy realizacji umowy 
 

     Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie realizowany w okresie : 
 

1) Od dnia …..…..2020r. do dnia ….. lutego 2020 r. w zakresie dostawy parkometrów, wykonania 
fundamentów, montażu parkometrów na fundamentach, dostawy do siedziby Zamawiającego 
przenośnych terminali kontrolerskich, dodatkowych, wymiennych kaset na bilon, zainstalowania 
oprogramowania na komputerach udostępnionych przez Zamawiającego, uruchomienia i wykonania 
próby eksploatacyjnej wszystkich dostarczonych urządzeń, przeszkolenia pracowników Zamawiającego 
w zakresie obsługi  systemu, przekazania dokumentacji technicznej oraz dokumentów gwarancyjnych, 

2) ……... miesięcy od dnia obioru systemu nadzorowania SSP w zakresie realizacji zobowiązań 
wynikających z tytułu gwarancji. 

3) 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu  umowy w zakresie udzielonej licencji. 
 

§ 5 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
1. Zgodnie z ofertą przedłożoną przez Wykonawcę, łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto ( wraz z 

należnym podatkiem od towarów i usług VAT) za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w całości 
wynosi …………………………………zł brutto. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszelkie koszty i składniki niezbędne i związane z 
prawidłową realizacją całości przedmiotu umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w 
załączniku nr 3 do niniejszej umowy, oraz w szczególności uwzględnia koszty: 
1) Dostarczenia, załadunku i rozładunku, transportu wraz z cłami i podatkami, 
2) Ubezpieczenia, 
3) Instalacji i montażu, 
4) Przeprowadzenia porób eksploatacyjnych, 
5) Przeszkolenia w języku polskim wyznaczonego personelu Zamawiającego, 
6) Formalności celnych w eksporcie, tranzycie i imporcie, 
7) Podatków, w tym VAT w stawce obowiązującej na dzień wystawienia faktury, 



8) Dostarczenia dokumentów wymaganych niniejszą umową, 
9) Zmian w oprogramowaniu lub urządzeniach, 
10) Wykonywanie zobowiązań z tytułu gwarancji, w tym koszty usuwania awarii, 
11) Udzielenie licencji 
12) Pozostałych czynności wyszczególnionych w załączniku nr 1  do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie informacje niezbędne do 
prawidłowej wyceny wartości prac. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia 
Wykonawcy związane z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów 
niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew należności ( wierzytelności) na osoby trzecie. 
 

§ 6 
Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy 

 
1. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie dokonana po odbiorze systemu 

nadzorowania strefą płatnego parkowania bez uwag. 
2. Płatności wskazane powyżej dokonane będą w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT. Zapłata faktury nastąpi przelewem, na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT  i nadany ma numer  NIP 6390001529. 
4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i nadany ma numer NIP……….………. 

 
§ 7 

Odbiory 
 

1. Zamawiający, przy udziale Wykonawcy, protokolarnie dokona odbioru przedmiotu umowy, w terminie 
wskazanym przez Wykonawcę, nie później niż do dnia 24.02.2020 r. wraz z rozruchem, 
przeprowadzając test według uzgodnionej w trybie roboczym procedury.  

2. Odbiór przez Zamawiającego terenu przekazanego w celu montażu parkometrów nastąpi protokołem 
zdawczo-odbiorczym, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia prac. 

3. W terminie dokonania odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
1) Wszelkie wymagane  prawem dokumenty i certyfikaty , w szczególności: 

a) Świadectwa zgodności, 
b) Instrukcje obsługo urządzeń w języku polskim, 
c) Karty gwarancyjne – w języku polskim, 

2) Oświadczenie, że przedmiot zamówienia jest kompletny, fabrycznie nowy, wolny od wad, obciążeń 
lub zabezpieczeń (w pełni sprawne i gotowe do użycia), spełniające wymogi określone przez 
Zamawiającego w załączniku nr 1  do niniejszej umowy. 

4. W wyniku przeprowadzenia czynności odbioru Zamawiający w protokole odbioru oświadcza, że 
przejmuje przedmiot odbioru bez uwag, czy przyjmuje go z wadami nieistotnymi, czy też odmawia 
przyjęcia. 

5. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia w przedmiocie odbioru wad , usterek, braków lub 
niezgodności z dokumentacją, umową lub SIWZ, które są nieistotne, wyznacza termin ich usunięcia. 

6. W imieniu Zamawiającego czynności odbioru przeprowadza komisja odbiorcza, która rozpocznie 
niezwłocznie czynności odbioru  od doręczenia przez Wykonawcę kompletnego zawiadomienia o 
gotowości do odbioru. 

7. Odbiór nastąpi na podstawie protokołu końcowego, po skutecznym i bez zastrzeżeń uruchomieniu 
całego systemu i przeszkoleniu osób, wskazanych przez Zamawiającego. 

8. Próba eksploatacyjna zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę w obecności przedstawicieli 
Zamawiającego. 

9. Próba eksploatacyjna będzie polegała na wykazaniu Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy 
spełnia wymagania i warunki określone w SIWZ, oraz Opisie przedmiotu zamówienia. 

 
§ 8 

Podwykonawcy 
 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca jest uprawniony do wykonania przedmiot umowy, o którym 
mowa w § 1 z udziałem Podwykonawcy…………………………………., za którego działania lub 
zaniechania ponosi pełną odpowiedzialność. 

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy wymaga zawarcia umowy o 
podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 
której przedmiotem są usługi lub dostawy stanowiące część przedmiotu zamówienia, zawartą pomiędzy 
Wykonawcą a innym podmiotem. Umowy o podwykonawstwo  stanowią załącznik do niniejszej 
umowy 



 
§ 9 

Gwarancja i rękojmia 
 

1. Strony postanawiają, że niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca będzie  ponosił 
odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości wykonanego przedmiotu umowy i jego elementów – 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i 
estetyczną przedmiotu umowy przez okres ……………miesięcy. 

2. Okres gwarancji liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego. 
3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji  obejmuje dostarczony, kompletny przedmiot umowy 

jak i prace montażowe. 
4. Gwarancja nie obejmuje: 

1) Określonych w instrukcji eksploatacji części zużywających się, 
2) Uszkodzeń powstałych w wyniku siły wyższej, 
3) Uszkodzeń mechanicznych. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za wady/usterki, awarie w danych elementach 
dostarczonego przedmiotu umowy, wykonanych usługach oraz montażu. 

6. W okresie gwarancji i rękojmi koszt usuwania wad lub wymiany rzeczy/części na wolne od wad, dojazdu 
bądź transportu przedmiotu umowy ponosi Wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie do 24 godzin 
od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. 

8. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji na dany element przedmiotu umowy zgłoszonego do 
naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji, a spowodowanego uszkodzeniem niewynikłym ze złej 
eksploatacji. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest autoryzowanym serwisantem producenta parkometrów lub serwis 
gwarancyjny będzie świadczył w jego imieniu i na jego koszt zgodnie z warunkami SIWZ podmiot,  który 
jest autoryzowanym serwisantem producenta parkometrów. 

 
§ 10 

Kary umowne 
 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy strony przewidują zapłatę kar umownych na następujących zasadach: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu 
za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

2)   Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu za każdy dzień   
       opóźnienia w usunięcia wad po terminie, o którym mowa w § 9  ust.7, w wysokości  500,00 zł, 
3)  Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu za każdy dzień    
      opóźnienia przy usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1.000 ,00 zł   
       za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.   
4)   Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Wykonawcy 
       w przypadku zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia  
       umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

2.   Strony zastrzegają sobie kary umowne na wypadek odstąpienia od umowy  
      z przyczyn zależnych od drugiej strony, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto   
      określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust. 6 oraz § 11 umowy. 
3.   W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają szkody, stronom przysługuje prawo żądania  
      odszkodowania na zasadach ogólnych. 
4.   Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2 płatne są bez wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu    
       do ich uiszczenia. 
5.    Zamawiający może potrącić kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 
6.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji określonej w art. 145 Prawa  
      Zamówień Publicznych.  

 
§ 11 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu zamówienia tak 
dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić 
jeszcze przed upływem terminu jej wykonania. 



2. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni 
termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić. 

3. W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 12 

Przedstawiciele stron 
 

1. Zamawiający odpowiedzialnym za realizację umowy wyznacza Pana ………………………………. 
       tel.: 32 415-35-77 wew. …….., mail : .............@pk-raciborz.pl 
2. Do reprezentowania Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszej umowy upoważniony jest 

………………………………………………………………………………………………..……….. 
3. Zmiana osób i danych nie wymaga zmiany umowy, a jedynie  poinformowania strony stosownym 

pisemnym oświadczeniem. 
 

§ 13 
Zmiany umowy 

 
Zamawiający nie przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej umowy w  stosunku 
do treści  oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
 

§ 14 
RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj sie, że:  
1.  Administratorem Państwa danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., 47-400   
     Racibórz, ul. Adamczyka 10, tel. 32 4153577, fax. 32 4190919, e-mail: sekretariat@pk-raciborz.pl  
     Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z   
      postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego  
     Parkowania w Raciborzu ; 
2.  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie    
     dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo    
     zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”;   
3.  Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4    
     lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4   
     lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
4  Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem   
    ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie  
    zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   
5  W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,  
    stosowanie do art. 22 RODO; 
6.  Posiadają Państwo: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych *; 
3)  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych  
     osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

      4)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że  
           przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 
     5)  nie przysługuje Państwu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.   

 
§ 15 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 
Prawa zamówień publicznych oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia. 

2. Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla 
Zamawiającego. 

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Integralną część umowy stanowią: 

1) Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia 
2) Oferta Wykonawcy z dnia…………………..… 
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
4) Lokalizacja parkometrów. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje 
Wykonawca a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający. 

 
 
 
 
 

Wykonawca:          Zamawiający: 
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