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 UMOWA nr ………..... 

 

zawarta w dniu………………….w Tychach, pomiędzy:  

Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Towarowej 1, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS przy, pod numerem KRS 0000076836, kapitał 
zakładowy w wysokości 41.334.500,00 zł, NIP 646-000-90-23, reprezentowaną przez: 

Miłosza Steca – Prezesa Zarządu  

Łukasza Torbusa – Wiceprezesa Zarządu 

zwaną dalej "Zamawiającym", 

a  

............................................................  

zwanym dalej Wykonawcą  

którego reprezentuje:  

............................................................  

............................................................  

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na 
podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. 
z o.o. w Tychach, za pośrednictwem Platformy zakupowej w trybie Zapytania Ofertowego pn.: 
„Przeprowadzenie rocznego przeglądu oraz kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych 
Szybkiej Kolei Regionalnej w Tychach wynikającego z Prawa budowlanego”, nie objętego ustawą 
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 133 ust. 1 tejże ustawy, została zawarta umowa o 
następującej treści:   

§ 1  

1. Na podstawie dokumentacji przygotowanej dla przeprowadzonego przez Zamawiającego 
postępowania nr 3/11/2019/ZR, załącznika nr 1 do umowy oraz oferty przedstawionej przez 
Wykonawcę w postępowaniu – stanowiących integralną cześć niniejszej umowy, Zamawiający 
zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Przeprowadzenie rocznego 
przeglądu oraz kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych Szybkiej Kolei 
Regionalnej w Tychach wynikającego z Prawa budowlanego”, przewidzianego w art. 62 ust. 1 
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186). 

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszystkich czynności określonych w załączniku nr 1 
do umowy.  

3. Przedmiot umowy, w zakresie określonym w załączniku nr 1, realizowany będzie w terminie 
od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 roku.  
 

§ 2 
1. Wykonawca realizować będzie przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą Prawo budowlane wraz z przepisami 
wykonawczymi oraz obowiązującymi u Zamawiającego przepisami wewnętrznymi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo osób, mienia i bezpieczeństwo pożarowe, a także ochronę środowiska. 
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3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane przepisami prawa kwalifikacje 
i uprawnienia, a także wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny do wykonania przedmiotu 
umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje do jego realizacji, w tym uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 
kontrolowania technicznego robót i budów w zakresie m.in. linii, węzłów i stacji kolejowych. 

5. Wykonawca zapewni na własny koszt wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do prawidłowego 
wykonania umowy. 

6. Wykonawca może powierzyć realizację umowy podmiotom trzecim wyłącznie po uzyskaniu w tym 
zakresie uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Za działania i zaniechania podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za swoje 
własne. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu, za pośrednictwem osoby wskazanej w § 
9 ust. 4 umowy wszelkie trudności w realizacji umowy, a których usunięcie wykracza poza przedmiot 
umowy.  
 

§ 3 
1. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia 

oraz przekazania Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonej kontroli, obejmującego co najmniej: 
a) ocenę stanu technicznego obiektów, 
b) określenie niezbędnych robót do wykonania, 
c) określenie zaleceń w zakresie niezbędnych do wykonania robót, 
d) ustalenia stopnia pilności usunięcia nieprawidłowości. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez Strony w protokole wykonania prac, 
podpisywanym przez przedstawicieli obu Stron, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2.  

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, podpisany przez obie Strony bez uwag, stanowi podstawę 
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.  

§ 4 
1. Wykonawca od chwili przystąpienia do wykonywania przedmiotu umowy aż do chwili ich zakończenia 

i potwierdzenia ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe w miejscu 
wykonania przedmiotu umowy, w szczególności Wykonawca winien:  
1) organizować prace, aby nie dopuścić do uszkodzenia infrastruktury Zamawiającego (wszystkie 

uszkodzenia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt).   
2) znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego, BHP oraz przepisy Prawa Budowlanego,  
2. Wykonawca bierze na siebie pełna odpowiedzialność za sprawy związane z bezpieczeństwem 

i higieną pracy osób zaangażowanych przy realizacji przedmiotu umowy.  

§ 5 

1. Łączne wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi:  …………..zł netto + podatek VAT tj. 
………………. brutto w wysokości: ...............................zł, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą 
załącznik nr 3 do umowy.  

2. Wartość umowy ustalona zgodnie z ust. 1 zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w celu 
należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

3. Zapłata należności nastąpi przelewem po zrealizowaniu przedmiotu umowy na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo sporządzonej faktury VAT, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3.  

4. Za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą 
przelewu.  
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5. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie opóźnienia 
w płatności.  

§ 6  

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, bez względu 
na to czy szkoda faktycznie zaistniała, Wykonawca wypłaci Zamawiającemu kary umowne:  
1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w spełnieniu świadczenia, dla którego Zamawiający 

lub Strony ustaliły termin realizacji – w wysokości 0,1 % kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 
1 umowy,  

2) za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania czynności będących przedmiotem 
zamówienia – w wysokości równowartości 0,1 % kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy,  

3) z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, w szczególności o 
których mowa w § 8 ust. 1 umowy - w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 
umowy.  

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

3. Kary umowne lub odszkodowania należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy zostaną 
potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.  

4. Jeżeli kara umowna lub odszkodowanie nie może zostać uiszczone zgodnie  z postanowieniami ust. 
3 powyżej, Wykonawca zapłaci należność na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany  w nocie 
obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.  

§ 7 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej 
umowy Zamawiający ma prawo wedle własnego uznania zachowując prawa i roszczenia przeciwko 
Wykonawcy odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
zajściu którejkolwiek z poniższych okoliczności:  
1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami umowy, oferty 

złożonej  w postępowaniu oraz dokumentacji postępowania i pomimo wezwania przez 
Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w tym względzie,  

2) Wykonawca wyrządził Zamawiającego szkodę, bez względu na jej rozmiar.  
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej.  
3. 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 dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

§ 8  

Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego, 
przelewać lub przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych obowiązków lub 
uprawnień wynikających z niniejszej umowy.   

§ 9  

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 i ust. 2 umowy 
przy pomocy następujących osób:   
1) p. ………………………………. -………………………………………   
2) p. ………………………………. -  ……………………………………. 

2. Za działania i zaniechania osób, o których mowa w ust. 2 powyżej Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność jak za swoje własne.  

3. Wykonawca wyznacza do nadzoru nad realizacją umowy: …………………………tel. ………………e-
mail….………   

4. Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Zamawiającego:   
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1)…………….. tel. ………………e-mail…..  
2) ………………….. tel. ………………e-mail……...   

5. Ewentualna zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 4 powyżej wymaga pisemnego powiadomienia 
drugiej strony na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną zmianą.  

6. Strony wskazują następujący adres do doręczeń:  
1) Zamawiający: ………………………  
2) Wykonawca: ………………………..  

7. W przypadku zmiany adresu do doręczeń przez którąkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym fakcie 
drugą Stronę na piśmie najpóźniej w dniu następującym po tej zmianie. W przypadku braku takiego 
powiadomienia doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będzie uważane za skuteczne.  

8. Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe (dane służbowe) Stron/reprezentantów Stron, 
oraz osób uczestniczących w wykonaniu umowy, w oparciu o zawarte umowy o pracę bądź umowy 
cywilnoprawne, których przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów administratora, tj. zawarcia i wykonania przedmiotowej umowy, zgodnie z 
art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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, s.1), dalej RODO.  

9. Strony oświadczają, że przekazały osobom, o których mowa w ust.8 informacje określone w art. 14 
RODO.   

§10  

1. Wykonawca i/lub osoby podpisujące w imieniu Wykonawcy niniejszą Umowę przyjmuje/przyjmują 
do wiadomości i akceptuje/akceptują, że jego/ich dane osobowe przetwarzane będą w celach 
niezbędnych do wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

2. Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 43-
100 Tychy; email:sekretariat@pkmtychy.pl; tel.: 32 217 01 07. 

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres korespondencyjny - Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy; e-mail: iod@pkmtychy.pl; tel.: 32 217 
10 41 wew. 160. 

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że odbiorcami jego danych osobowych mogą być 
pracownicy Zleceniodawcy, a także instytucje oraz organy publiczne w zakresie określonym 
przepisami prawa.  

5. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, 
a po jej zakończeniu przez okres uzasadniony ze względu na okresy przedawniania roszczeń 
z umowy oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 
Po tym okresie dane osobowy Wykonawcy będą usuwane.  

6. W celu oraz na zasadach określonych w ust. 1 – 5 przetwarzane będą także dane osób, z pomocą 
których Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy. W każdym przypadku, w którym  
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dane osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
zobowiązany jest on do uzyskania zgody tych osób na przetwarzanie ich danych przez 
Zamawiającego, za co ponosi odpowiedzialność.  

7. Wykonawca został poinformowany, iż każda osoba, której dane są przetwarzane przez 
Zamawiającego ma prawo do: 
a. żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania; 
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
c. przenoszenia danych; 
d. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
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e. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania osobom, których dane osobowe przekazuje 
Zamawiającemu w związku z realizacją umowy o przysługujących im uprawnieniach, o których mowa 
w ust. 7, za co ponosi odpowiedzialność.  

9. W zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdują przepisy Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 95/56/WE. 

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych 
w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach, w związku z realizacją niniejszej 
umowy. 

§11  

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 
prawa budowlanego  i prawa zamówień publicznych.  

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.  
3. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.   
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  ze Stron.  

 

 

Załączniki do Umowy:  

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;  

Załącznik nr 2 – Protokół Odbioru; 

Załącznik nr 3 – Oferta Zleceniobiorcy; 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                 WYKONAWCA:                                                                            
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Załącznik nr 1 do Umowy 

 

           

        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przedstawia opis przedmiotu zamówienia na: 
„Przeprowadzenie rocznego przeglądu oraz kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych Szybkiej 
Kolei Regionalnej w Tychach wynikającego z Prawa budowlanego” 
Wg następującej lokalizacji: 
- przystanek Szybkiej Kolei Regionalnej Tychy Bielska  
- przystanek Szybkiej Kolei Regionalnej Tychy Zachodnie 
- przystanek Szybkiej Kolei Regionalnej Tychy Grota Roweckiego 
- przystanek Szybkiej Kolei Regionalnej Tychy Lodowisko 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie uprawnienia budowlane 
w zakresie: 
Linie, węzły i stacje kolejowe. 
Zakres przeglądu oraz kontroli obejmuje: 
1. Perony: 
- Tychy Lodowisko jeden peron 220m 
- Tychy Grota Roweckiego dwa perony po 200m 
- Tychy Al. Bielska dwa perony po 200m 
2. Schody do peronów wraz z konstrukcją szybów windowych oraz balustradą schodów ( 14 klatek 
schodowych) 
3. Wiaty peronowe w tym: 
- Tychy Al. Bielska cztery wiaty 
- Tychy Grota Roweckiego cztery wiaty 
- Tychy Lodowisko dwie wiaty 
- Tychy Zachodnie sześć wiat ( w tym dwie dla rowerów) 
4. Droga dojścia do peronów: 
- przystanek Tychy Lodowisko ( zejście dla pieszych składające się z dwóch biegów schodowych      
zlokalizowanych od strony hali) 
- przystanek Tychy Zachodnie ( dwa zejścia, po jednym do poszczególnych peronów) 
5. Pochylnie rowerowe na przystanku Tychy Zachodnie – 2 szt. 
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Załącznik nr 2 do umowy 
 
 

Tychy, dnia___________________ 
 
 

PROTOKÓŁ 
POTWIERDZENIA WYKONANIA USŁUG 

(wzór) 
z dnia 

………………………  
  
 Wykonane prace ( uwagi / brak uwag)  
  
  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………  
Zakres prac wykonano zgodnie z opisem przedmiotu umowy.  
   
W trakcie odbioru stwierdzono następujące nieprawidłowości:    
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Zalecenia pokontrolne:  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA 
  
 
                                              


