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UMOWA nr …… (WZÓR) 
 

 
zawarta w dniu _______________r. w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: 
 
Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o.  
z siedzibą w 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Stefana Batorego 23  
 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000116702, którą reprezentują: 
1. ______________________________________________ 
2. ______________________________________________ 
uprawnieni do reprezentacji Spółki zgodnie z wpisem w KRS, 
NIP 529-16-28-093, REGON 017194070,  
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym” 
 
a1 
 
_______________________________________________________________________________________ 
z siedzibą w _____________________________________________________________________________ 
wpisaną/ym  _________________________________________________________________, 
którą/ego reprezentuje/ą: 
1. ______________________________________________ 
2. ______________________________________________ 
uprawnieni do reprezentacji _________________________ 
NIP ____________, REGON _____________  
zwaną/ym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” 
łącznie zwanych „Stronami”, a z osobna „Stroną” 
o następującej treści: 
 

§ 1. 
USTALENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 
z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp”. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy należy interpretować w kontekście całości 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego podstawą zawarcia niniejszej Umowy, zgodnie z dyspozycją przepisu 
art. 65 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm), dalej jako „Kodeks cywilny”. 

2. Użyte w Umowie określenia oznaczają: 
a) „Automat biletowy” lub „biletomat” – należy przez to rozumieć samoobsługowe urządzenie stacjonarne (rodzaj automatu 

sprzedającego) służące do sprzedaży biletów, obsługujące płatności zarówno gotówkowe jak i bezgotówkowe, umieszczone 
na stacjach i przystankach osobowych zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o;  

b) „OPZ” – Opis Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy; 

                                                
1 W przypadku, gdy Umowa będzie zawierana z konsorcjum zostaną wpisane dane pełnomocnika (Lidera) oraz partnerów konsorcjum (Członków Konsorcjum). 
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c) „Sprzedaż biletów jednorazowych” lub „sprzedaż biletów okresowych” – należy przez to rozumieć sprzedaż w 
automatach biletowych w formie papierowej wszystkich rodzajów biletów dostępnych w ofercie Zamawiającego, 
umożliwiające korzystanie ze środków transportu organizowanego przez Zamawiającego i wymienionych w Załączniku nr 2 
do Umowy;   

d) „Lokalizacje” – należy przez to rozumieć lokalizację biletomatów, które wskazane są w Załączniku nr 3 do Umowy;  
e) „Taryfa przewozowa WKD” – należy przez to rozumieć aktualnie obowiązującą taryfę, która wskazana została w 

Załączniku nr 2 do Umowy, określającą wysokość opłat za przejazd pociągami Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.; 
f) „Okres rozliczeniowy” – okres zawarty w dekadach od 1 do 10 każdego miesiąca, od 11 do 20 każdego miesiąca oraz od 

21 do końca każdego miesiąca; 
g) „Dni” – ilekroć Umowa posługuje się terminem „dni” należy przez to rozumieć dni robocze od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 
h) „Operator” – należy przez to rozumieć Wykonawcę usługi sprzedaży biletów za pomocą będących w posiadaniu 

Wykonawcy i zamontowanych na linii WKD automatów biletowych wraz z pełną obsługą (eksploatacja, serwis, naprawa 
itp.); 

i) „WKD sp. z o.o.” lub „Zamawiający” – Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy 
ul. Stefana Batorego 23; 

j) „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, z którą Zamawiający zawarł Umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;  

k) „Podwykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, która jako Podwykonawca zawarł, z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą, Umowę w formie 
pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część prac zmierzających do realizacji 
przedmiotu Umowy; 

l) „Umowa” – niniejsza Umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, zawierająca zgodne oświadczenie woli 
Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o wykonaniu określonego w jej treści zamówienia w ustalonym terminie 
i za uzgodnionym wynagrodzeniem, zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego; 

m) „Oferta” – zobowiązanie Wykonawcy, do wykonania przedmiotu Umowy za określoną cenę, złożone Zamawiającemu 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Strony powołują swoich przedstawicieli upoważnionych do współpracy podczas realizacji przedmiotu zamówienia w osobach: 
1) ze strony  Zamawiającego: 

a) ……………………………………….…, tel. ……………., e-mail:…………,  
b) ………………………………………………….., tel. ……………, e-mail: ……….,  

 
2) ze strony  Wykonawcy:  

a) …………………………………………….……., tel. ……………, e-mail: ……….,  
b) …………………………………………….……., tel. ………..…, e-mail: ……..….,  

4. Do kompetencji przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 3, należą: 
1) bieżąca współpraca podczas realizacji Umowy, uzgadnianie form i metod pracy, udzielanie informacji niezbędnych do 

prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy, 
2) dokonywanie odbioru automatów biletowych, w tym podpisywanie protokołów odbioru określonych w niniejszej Umowie; 
3) nadzór nad realizacją Umowy i inne czynności wyraźnie przewidziane w Umowie; 
4) inne czynności faktyczne i prawne wyraźnie wymienione w treści odrębnie udzielonych im pełnomocnictw.  

5. Zmiana danych adresowych i kontaktowych, o których mowa w komparycji Umowy oraz w ust. 3 niniejszego paragrafu nie powoduje 
konieczności zmiany treści Umowy. Strony za wystarczające uznają niezwłoczne pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. 
Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę informacji z danymi nowego przedstawiciela lub nowych danych 
adresowych i kontaktowych. 

6. Strony zgodnie ustalają, że obowiązującą formą kontaktu Stron Umowy są: forma elektroniczna (e-mail), pisemna (listem poleconym), 
z zastrzeżeniem postanowień Umowy, które dla określonych czynności wymagają wyłącznie lub dodatkowo formy pisemnej.  
W przypadku, gdy z treści Umowy wynika wymóg zachowania wyłącznej formy pisemnej, przyjmuje się, że forma ta została 
zastrzeżona pod rygorem nieważności.  
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Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:  
Korespondencja kierowana do Zamawiającego:  
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  
ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki   
telefon: 22 755  55 64  
e-mail: wkd@wkd.com.pl  
Korespondencja kierowana do Wykonawcy:  
Nazwa ………………………………………………………… 
Adres ………………………………………………………..... 
telefon ………………………………………………………… 
e-mail ……………………………………………................. 

 
7. Wykonawca oświadcza, iż reprezentujące go osoby, o których mowa w ust. 3 powyżej, są umocowane przez Stronę do dokonywania 

wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 
8. Zamawiający oświadcza, że reprezentujące go osoby są uprawnione do samodzielnego działania, wykonywania czynności 

związanych z odbiorem, w tym do potwierdzenia podpisem w Protokołach wykonania całości lub części przedmiotu Umowy zgodnie z 
treścią Umowy, z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Osoby upoważnione do reprezentacji Zamawiającego nie są uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie zwolnienia bądź 
zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania finansowego przez Zamawiającego. 

 
§ 2. 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pośredniczenia przez Wykonawcę w sprzedaży biletów na przejazd pociągami 

uruchomianymi przez Zamawiającego za pomocą 30 szt. automatów biletowych, będących własnością Wykonawcy, zainstalowanych 
w lokalizacjach wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy, zgodnie z treścią oferty złożonej w postępowaniu nr WKD10c-27-12/2019. 

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 
3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie z uwzględnieniem wymagań określonych w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie 

dostępności dla osób niepełnosprawnych. 
  

§ 3. 
OBSZAR WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ 

Obszar wykonywanie przez Wykonawcę czynności, o których mowa w §2 określa Załącznik nr 3 do Umowy obejmujący spis 
lokalizacji, w których zostaną zainstalowane automaty należące do Wykonawcy.         

 
§ 4. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Wykonawca będzie świadczył usługę pośrednictwa sprzedaży biletów WKD, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu maksymalizację sprzedaży biletów na rzecz 
klientów ostatecznych (podróżnych). 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe funkcjonowanie automatów biletowych z uwzględnieniem wymagań określonych 
w niniejszej Umowie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia sprzedaży biletów w automatach od momentu zamontowania i przekazania 
Protokołem odbioru poszczególnych biletomatów. 

4. Uruchomienie automatów biletowych będzie dokonywane z udziałem przedstawicieli obu Stron Umowy na podstawie Protokołu 
odbioru - bez uwag, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

5. Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiającego o gotowości uruchomienia automatów biletowych na co najmniej 3 dni przed 
planowanym uruchomieniem. 

6. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy, realizowanych na podstawie niniejszej Umowy należy: 
1) dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie 30 szt. automatów biletowych; 



 
Nr postępowania: WKD10c-27-12/2019  Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 

 

 
 

 

Strona 4 z 16 
 

2) utrzymanie w sprawności automatów biletowych m.in. poprzez zapewnienie usług serwisu eksploatacyjnego, technicznego 
i konserwacyjnego, 

3) zapewnienie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do ciągłej sprzedaży biletów m.in. rolek do wydruku biletów 
i potwierdzeń z transakcji płatniczych,  

4) usuwanie zgłoszonych przez użytkowników lub Zamawiającego awarii automatów, 
5) utrzymanie czystości automatów, w tym: 

− bieżące usuwanie zanieczyszczeń panelu przedniego, 

− okresowe mycie całego automatu (co najmniej raz w miesiącu lub wg potrzeb), 

− usuwanie graffiti, 
6) wprowadzenie wszelkich niezbędnych zmian w oprogramowaniu zgłaszanych przez Zamawiającego, w uzgodnionych 

z Zamawiającym terminach, 
7) wprowadzenie wszelkich niezbędnych zmian w interfejsach użytkownika oraz w funkcjonalności automatu wg potrzeb 

i zaleceń zgłaszanych przez Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 
8) w przypadku zmian dotyczących taryfy przewozowej WKD, wprowadzenie ich w interfejsach użytkownika oraz 

w funkcjonalności automatu odbędzie się w terminie 20 dni od przekazania specyfikacji tych zmian przez Zamawiającego, 
9) zapewnienie możliwości dokonywania płatności bilonem wg nominałów od 1 gr do 5 zł, 
10) odbioru gotówki z automatów biletowych i uzupełnienia wg potrzeb w bilon do wydawania reszty, 
11) zapewnienie możliwości dokonywania płatności blik, kartami płatniczymi stykowymi oraz bezstykowymi, zapewnienie 

zgodności zastosowanego rozwiązania obsługującego transakcje bezgotówkowe z aktualnymi wymaganiami organizacji 
udostępniającymi takie usługi, 

12) niezwłoczne podejmowanie czynności serwisowych, w miejscu zainstalowania automatów poprzez naprawę lub wymianę 
uszkodzonych podzespołów, realizowanych w godzinach od 6:00 do 22:00, w czasie nieprzekraczającym 6 godzin w dni 
robocze oraz 8 godzin w pozostałe dni, od chwili uzyskania informacji na temat nieprawidłowego działania automatu przy 
założeniu, że godziny upływające od zgłoszenia do podjęcia interwencji w miejscu instalacji, liczone są tylko w przedziale 
6:00 – 22:00, a ewentualna pozostała część podlega przesunięciu na kolejny okres, 

13) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich awariach i uszkodzeniach automatów powodujących ich wyłączenie 
na okres dłuższy niż 12 godzin, 

14) usunięcie awarii w czasie nieprzekraczającym 24 godzin od chwili uzyskania informacji na temat nieprawidłowego działania 
automatu biletowego, 

15) zapewnienie możliwości wyświetlania w biletomacie plansz reklamowych przygotowanych przez Zamawiającego lub inne 
podmioty działające na zlecenie Zamawiającego, 

16) obsługa reklamacji dotyczących prowadzonej przez Wykonawcę sprzedaży biletów wraz z udostępnieniem na żądanie 
Zamawiającego pełnej historii rozpatrzenia sprawy, 

17) ubezpieczenie automatów wraz z zawartością (gotówką) od zdarzeń losowych, kradzieży, dewastacji, 
18) wdrażanie zmian w systemie biletowym, po uprzednim otrzymaniu od Zamawiającego niezbędnych informacji i wytycznych 

dotyczących modyfikacji, w zakresie i terminach określonych poniżej: 

− wdrażanie modyfikacji doraźnej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Modyfikacja doraźna to zmiana 
możliwa do wprowadzenie poprzez edycję pierwotnie obsługiwanych i zdefiniowanych w systemach parametrów 
konfiguracyjnych takich jak: ceny biletów, włączenie/wyłączenie funkcji aktywacji, modyfikacja informacji 
i komunikatów w menu, niepociągająca za sobą potrzeb wprowadzania zmian w oprogramowaniu, 

− wdrażanie modyfikacji taryfowej w terminie nie dłuższym niż 20 dni od otrzymania od Zamawiającego 
niezbędnych informacji i wytycznych. Modyfikacja taryfowa to wprowadzenie nowych typów, rodzajów, 
czasookresów biletów, 

− wdrażanie modyfikacji funkcjonalnej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Modyfikacja funkcjonalna to 
możliwa technologicznie zmiana w pierwotnie eksploatowanym systemie taryfowym, pociągająca za sobą 
potrzebę wprowadzenia zmian w oprogramowaniu automatów lub systemów centralnych. Modyfikacja 
funkcjonalna nie powoduje zmian ogólnych założeń logicznych i funkcjonalnych w pierwotnym systemie 
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taryfowym oraz nie pociąga za sobą potrzeby wprowadzania zmian w zakresie sprzętowym w urządzeniach lub 
systemie centralnym. Za modyfikację funkcjonalną rozumie się zmianę w obsłudze pierwotnie stosowanych 
nośników biletów Zamawiającego. Zmiany te polegają m.in. na zmianie mapy pamięci karty zbliżeniowej lub 
kodowaniu i obsłudze dodatkowych sektorów karty zbliżeniowej. Modernizacja funkcjonalna obejmuje również 
modyfikacje interfejsu użytkownika związaną z dodaniem nowych funkcjonalności w zakresie kodowania 
i sprzedaży biletów Zamawiającego,   

− wdrażanie modyfikacji w ramach prowadzonych projektów u Zamawiającego w terminach i na zasadach 
określonych pomiędzy Stronami. Modyfikacja w ramach prowadzonych projektów u Zamawiającego to zmiana 
polegająca na wdrożeniu nowego, odmiennego od obecnego systemu biletowego w tym również wymiana 
standardu karty zbliżeniowej na inną. Za modyfikację w ramach prowadzonych projektów u Zamawiającego 
uważa się w szczególności wprowadzenie elektronicznej portmonetki, biletów trasowych, biletów przystankowych, 
zmiany mapy karty, systemu biletowego opartego na wykorzystaniu kart płatniczych. Za modyfikację w ramach 
prowadzonych projektów u Zamawiającego uważa się także konieczność wprowadzenia zmian sprzętowych,    

19) należyte zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem automatów oraz nośników informacji używanych przez 
Wykonawcę dla celów objętych Umową, 

20) niezwłoczne zgłaszanie drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing@wkd.com.pl do Zamawiającego faktu wystąpienia 
zdarzenia losowego, np. włamania, pożaru, zniszczenia, awarii, uszkodzenia itp., 

21) przekazywanie do Zamawiającego tzw. plików zdarzeń w formacie i strukturze uzgodnionych przez Zamawiającego. 
Przekazanie plików zdarzeń następować będzie cyklicznie raz na dobę po zakończeniu dnia poprzedniego, docelowo 
on-line. Przekazywanie plików odbywać się będzie w sposób ustalony przez Strony, 

22) stosowanie wszelkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa w szczególności poprzez zapewnienie 
automatom niezbędnych atestów, świadectw bezpieczeństwa, zatwierdzeń i homologacji, w tym ewentualnie uzyskanie 
zgody na umożliwienie sprzedaży biletów ZTM z oferty „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD”, 

23) organizacja wspólnych i zaakceptowanych przez obie Strony akcji marketingowych i informacyjnych, 
24) uzyskanie każdorazowej akceptacji Zamawiającego przy publikacji materiałów, w których wykorzystywany jest przez 

Wykonawcę wizerunek z oferty „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD”, logo ZTM oraz wizerunek lub logo Zamawiającego,   
25) realizowanie innych niezbędnych napraw automatów biletowych, w tym napraw szkód spowodowanych aktami wandalizmu, 
26) zapewnienie aktualizacji automatów biletowych zgodnie z wymaganiami przekazywanymi przez Zamawiającego, 

dotyczących m.in. dostępnych typów biletów w biletomacie,    
27) wyposażenie i umożliwienie Zamawiającemu dostępu on-line do aplikacji zapewniającej minimum: 

− podgląd on-line statusu pracy każdego automatu biletowego, w tym informacji o awariach automatów, 

− informację o aktualnej wersji oprogramowania w ramach prowadzenia sprzedaży, 

− informację o historii wszystkich dokonywanych transakcji i operacji,  

− możliwość sporządzenia raportów sprzedażowo-transakcyjnych dla każdego automatu lub zbiorczo dla wszystkich 
automatów, wg wzorów uzgodnionych z Zamawiającym, 

− podgląd raportów technicznych dotyczących funkcjonowania automatów, 

− sporządzanie raportów z tych transakcji dla których proces zapisu danych w pamięci karty (bądź na pasku 
magnetycznym) się nie powiódł, wraz ze wskazaniem kodu błędu i legendą opisującą poszczególne kody błędu, 

− wyeksportowanie raportu w postaci pliku tekstowego w formacie pdf, xls,   

− rozszerzenie strefy „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD”, 
28) zapewnienie Zamawiającemu, przy udziale pracownika Wykonawcy, możliwości pobrania danych o sprzedaży biletów 

z każdego automatu, 
29) umożliwienie przeprowadzenia przez Zamawiającego audytu w zakresie kompletności przekazywanych do 

Zamawiającego danych o sprzedaży jak również poprawności systemu zabezpieczeń stosowanych przez Wykonawcę. 
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany będzie do ich wyeliminowania w terminie ustalonym 
z Zamawiającym, 

30) zapewnienie zdalnego wyłączenia/zresetowania/zablokowania automatu, 
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31) w przypadku wprowadzenia bezpłatnych przejazdów Wykonawca na zlecenie Zamawiającego wyświetli odpowiedni 
komunikat na automacie biletowym, 

32) uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń na zamontowanie biletomatów na terenie kolejowym, w szczególności 
zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., Poz. 1186) - jeżeli dotyczy, 

33) W przypadku wyposażenia automatów biletowych w panele fotowoltaiczne, Wykonawca zobowiązany jest przynajmniej raz 
w miesiącu przesyłać oświadczenie o faktycznym udziale energii wytworzonej z energii słonecznej za pośrednictwem paneli 
fotowoltaicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiotowe oświadczenie do 20 dnia następnego miesiąca 
na adres marketing@wkd.com.pl oraz techniczny@wkd.com.pl. 

7. Wykonawca po zakończeniu Umowy zobowiązuje się zdemontować automaty biletowe na swój koszt w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym. 

8. Procedura dotycząca postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz rozpatrywania reklamacji została opisana w Załączniku nr 4 do 
Umowy. 

9. Do realizacji Umowy Wykonawca lub Podwykonawcy zobowiązani są zatrudnić na podstawie Umowy o pracę osoby dedykowane do 
realizacji przedmiotu zamówienia, w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 917 z późn. zm.). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie 
Umowy o pracę – osoby, które biorą udział w realizacji zamówienia, w szczególności wykonujące czynności w zakresie serwisu 
technicznego i inkasenta. 

10. W przypadku realizacji przez Podwykonawców obowiązków wymienionych w ust. 9 związanych z zatrudnieniem pracowników na 
podstawie umowy o pracę, odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za prawidłową realizację klauzuli społecznej spoczywa 
na Wykonawcy. 

11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu: 

a) oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, lub 
a) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub 
b) innych dokumentów zawierający informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę oraz zakres 
obowiązków pracownika. 

12. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 11 pkt a) niniejszego paragrafu, powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie Umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju Umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Na zasadach 
określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenia dotyczące Podwykonawców, jeżeli będzie 
korzystał z ich potencjału. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych oświadczeń w 
celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę traktowane 
będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 9 czynności.  

13. Z tytułu nie wypełnienia obowiązku zatrudniania wymaganych osób w oparciu o umowę o pracę, zgodnie z postanowieniem ust. 9, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w §10 ust. 1 pkt. 15) Umowy, w związku z brakiem zatrudnienia, 
każdej wskazanej w oświadczeniu osoby, za każdy rozpoczęty miesiąc braku Umowy o pracę dla każdej z tych osób. Jeśli 
Wykonawca nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 9 niniejszego 
paragrafu albo, jeżeli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia potwierdzają brak wymaganego zatrudnienia, Zamawiający jest 
uprawniony do wypowiedzenia umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zatrudnienia osób w oparciu o umowę o pracę 
i udokumentowania tego faktu w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu. Wypowiedzenie nastąpi w trybie 
natychmiastowym po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim oraz naliczenia kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 
1 pkt 15) Umowy.  

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania kontroli przedmiotu Umowy w każdym czasie w miejscu wykonywania usługi 
przez Wykonawcę poprzez dokonanie nieograniczonej liczby zakupów kontrolnych każdego typu biletu. Zakupy kontrolne będą 
odbywać się i będą rozliczane na zasadach identycznych jak zakup biletu przez pasażera.  

15. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem terminów rozliczania się z należności uzyskanych z tytułu 
sprzedaży biletów. 
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16. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich obowiązków określonych w niniejszej Umowie, w tym w Załącznikach do 
Umowy. 

§ 5. 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) wskazania Wykonawcy konkretnych miejsc posadowienia automatów biletowych w lokalizacjach wskazanych w Załączniku 

nr 3 do Umowy, 
2) odbioru automatów biletowych zgłoszonych przez Wykonawcę, 
3) dostarczenia Wykonawcy wszystkich posiadanych informacji, które niezbędne są do realizacji Umowy, 

4) informowania Wykonawcy, z wyprzedzeniem co najmniej 20 dniowym, o planowanych zmianach do taryfy, wprowadzania 
nowych taryf i zmian cen biletów, 

5) niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o wszelkich ujawnionych przypadkach włamania lub usiłowania włamania do 
biletomatów, aktach wandalizmu lub innych problemach dotyczących działania biletomatów oraz oprogramowania używanego 
przez Wykonawcę dla celów objętych Umową na adres e-mail. ...................................., nr tel. ............................................., 

6) przygotowanie przyłączy zasilania elektrycznego do miejsca instalacji automatów biletowych, 

7) umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczącej możliwości zakupu biletów w automatach 
biletowych, 

8) kontroli prawidłowości sprzedaży biletów oraz rozliczenia się z wykonania usługi,  
9) współdziałanie z Wykonawcą w zakresie wymagającym udziału Zamawiającego – przy likwidacji skutków zdarzeń 

niezależnych od Wykonawcy, 
10) przekazanie aktualnej Taryfy przewozowej WKD w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Załączniku nr 2 do 

Umowy z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.  

2. Zmiany do Taryfy przewozowej WKD, o których mowa w ust. 1 pkt 10) niniejszego paragrafu nie powoduje konieczności zmiany treści 
Umowy. Strony za wystarczające uznają poinformowanie o dokonanej zmianie na adres e-mail Wykonawcy wskazany §1 ust. 6 
niniejszej Umowy. 

 
§ 6. 

TERMINY REALIZACJI UMOWY  
1. Przedmiot Umowy, o którym mowa w §2 niniejszej Umowy, zostanie wykonany w terminie 48 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej 

Umowy lub do wyczerpania zobowiązania umownego, o którym mowa w §7 ust. 1, z tym że: 
1) termin dostarczenia, zainstalowania i uruchomienie 30 szt. automatów biletowych w terminie nie dłuższym niż ................................ 

(maksymalnie 6 miesięcy - termin uzależniony od deklaracji zawartej w ofercie Wykonawcy), 
2) świadczenie usług eksploatacyjnych i serwisowych automatów biletowych nastąpi w terminie począwszy od dnia uruchomienia 

każdego biletomatu, o którym mowa w pkt 1) powyżej, do końca okresu obowiązywania umowy.  
 

§ 7.  
WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ 

1. Całkowite Wynagrodzenie Wykonawcy za cały okres świadczenia usług stanowiących przedmiot Umowy nie może przekroczyć kwoty  
……………..................................…… zł brutto (słownie: ...............................................................................), na które składa się kwota 
............................................. zł netto powiększona o podatek VAT wg stawki .......% tj. ……………………..……….. zł. 

2. Wynagrodzeniem Wykonawcy za wykonanie usługi objętej przedmiotem Umowy jest prowizja w wysokości .............% naliczana od 
miesięcznych wpływów netto uzyskanych ze sprzedaży biletów z biletomatów. Strony zgodnie postanawiają, że dokonywane zwroty 
biletów będą pomniejszane o wartość netto sprzedanych biletów stanowiących podstawę do wyliczenia prowizji. Raport zwrotu biletów 
przekazywany będzie w ciągu dwóch dni po miesiącu sprawozdawczym. 

3. Liczba i wartość sprzedanych przez Wykonawcę biletów będzie określana na podstawie raportów rozliczeniowych generowanych 
przez Wykonawcę i przekazywanych do Zamawiającego drogą elektroniczną na adres marketin@wkd.com.pl, w ciągu dwóch dni po 
zakończeniu każdej dekady danego miesiąca. Przy czym dekady rozumiane są w następujący sposób:  

a) I dekada jako okres od 1-go do 10-go dnia każdego miesiąca, 
b) II dekada jako okres od 11-go do 20-go dnia każdego miesiąca, 
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c) III dekada jako okres od 21-go do ostatniego dnia każdego miesiąca. 
4. Na podstawie dekadowych raportów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 3, Wykonawca dokona przelewu środków pieniężnych na 

konto Zamawiającego ...................................................................... nr ................................................................................................... 
od trzeciego dnia roboczego po zakończonej dekadzie, na kwotę odpowiadającą wartości brutto sprzedanych biletów z biletomatów 
wykazaną w powyższych raportach. Za dzień dokonania przelewu, Strony uznają datę uznania rachunku Zamawiającego. 
W przypadku niezachowania terminu wpłaty, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odsetki umowne w wysokości odsetek 
maksymalnych za opóźnienie według Kodeksu cywilnego. 

5. Na należną prowizję wyliczoną zgodnie z postanowieniami ust. 2, Wykonawca wystawi w terminie do 15 dnia od zakończenia 
miesiąca sprawozdawczego, fakturę VAT uwzględniając podatek od towarów i usług naliczony wg obowiązujących stawek, płatną do 
30 dni od daty jej wystawienia. Za datę uregulowania płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. W przypadku niepełnych informacji o liczbie i wartości sprzedanych biletów przesyłanych do Zamawiającego w okresie dekad, 
o których mowa w ust. 3, Wykonawca w terminie 15 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego sporządzi raport miesięczny 
różnicowy, na podstawie którego nastąpi korekta rozliczeń między Stronami. 

7. Strony ustalają, iż dopuszczają przekazywanie dokumentów informujących o rozliczeniach pomiędzy Stronami w formie papierowej 
i elektronicznej. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych2 faktur elektronicznych za 
pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania (link do strony platformy: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) zgodnie z 
ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191). 

8. Faktury VAT z tytułu zakupu biletów z automatów biletowych wystawia Zamawiający, na podstawie miesięcznych raportów ze 
sprzedaży biletów do 10-go dnia po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego. 

9. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wykonanie całości przedmiotu Umowy, w 
szczególności z tytułu: 

a) obsługi i rozliczenia transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych (karty VISA, VISA Electron, 
Mastercard, Maestro, płatności Blik), 

b) obsługi płatności gotówkowych, 
c) zakupu i uzupełnienia papieru, na którym drukowane są bilety, 
d) utrzymania automatów biletowych w stanie umożliwiającym realizację niniejszej Umowy, 
e) przeprowadzenia uzgodnionych zmian informatycznych dostosowujących działanie automatów biletowych do systemu 

centralnego wprowadzenia nowych ofert, 
f) ubezpieczenie automatów wraz z zwartością (gotówką) od zdarzeń losowych, kradzieży, dewastacji, 
g) koszty osobowe, koszty materiałów, koszty prac przygotowawczych, 
h) inne koszty związane z należytą realizacją Umowy. 

10. Wykonawca oświadcza, że w wynagrodzeniu zostały skalkulowane wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej Umowy i nie 
będzie domagał się jego podwyższenia. 

11. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, które są niezbędne 
dla prawidłowego wykonania Umowy oraz wykorzystał wszelkie możliwe środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia, 
obejmującego przedmiot zamówienia. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest stałe w okresie obowiązywania Umowy i nie będzie podlegać zmianom, z zastrzeżeniem 
ust. 13 i 16 niniejszego paragrafu Umowy. Wprowadzenie przez Wykonawcę Podwykonawców nie pociąga za sobą możliwości 
naliczenia dodatku za generalne wykonawstwo, ani dokonania jakichkolwiek zmian warunków niniejszej Umowy. 

13. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmianie ulegnie cena o wykazaną 
przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania zamówienia wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń 
pracowników do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej części (w przypadku pracowników 
zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat) albo wynikająca ze zwiększenia stawki godzinowej do wysokości zmienionej 

                                                
2 ustrukturyzowana faktura elektroniczna – należy przez to rozumieć spełniającą wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy fakturę elektroniczną, 
o której mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174) – tj. fakturę w formie elektronicznej wystawioną 
i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym.   



 
Nr postępowania: WKD10c-27-12/2019  Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 

 

 
 

 

Strona 9 z 16 
 

minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę. 

14. Zmiana ceny, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia wynagrodzeń 
pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część 
(w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat) albo poprzez uwzględnienie zwiększenia stawki 
godzinowej pracowników, którzy otrzymują minimalną stawkę godzinową, bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz 
Zamawiającego pozostałej do wykonania części zamówienia, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów.    

15. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, przedstawiając 
jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy pracowników. 

16. W przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, zmianie ulegnie cena o wykazaną przez Wykonawcę wartość 
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób, zatrudnionych na Umowę o pracę lub na podstawie Umowy 
cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
realizacji zamówienia przez Wykonawcę. 

17. Zmiana ceny, o której mowa w ust. 16 zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększonych stawek składek od wynagrodzeń osób, 
zatrudnionych na Umowę o pracę lub na podstawie Umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 
gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania części zamówienia, w 
momencie wejścia w życie zmiany przepisów. 

18. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, przedstawiając 
jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie osób. 

19. W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o którym mowa odpowiednio w ust. 13 lub 16 niniejszego 
paragrafu, Zamawiający pisemnie wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany ceny zgodnie z kalkulacją Wykonawcy albo zgłosi 
zastrzeżenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje się do zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 7 dni od jego otrzymania, 
przedstawiając na piśmie nową kalkulację albo uzasadnienie poprawności kalkulacji, do której Zamawiający zgłosił zastrzeżenia. 
Procedurę ustalenia wysokości zamiany ceny powtarza się zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu pierwszym, z zastrzeżeniem, iż 
terminy wynoszą odpowiednio dla Zamawiającego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana ceny obowiązywać będzie od dnia 
wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa odpowiednio w ust. 13 lub 16 niniejszego paragrafu. 

20. Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oświadczenia Wykonawcy i do żądania przedstawienia 
przez Wykonawcę – zgodnie z wyborem Zamawiającego – wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację,  
w szczególności: imiennej listy osób, zgłoszenia ww. osób do ZUS, listy obecności ww. osób w miejscu pracy.    

21. W przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana ceny Umowy w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT (+/-). 
22. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwać będzie część wynagrodzenia proporcjonalna 

do stanu zaawansowania prac, który zostanie określony w odpowiednim Protokole, w stosunku do wynagrodzenia, określonego 
w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

 
§ 8.  

PODWYKONAWSTWO 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości przedmiotu Umowy Podwykonawcom. 
2. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcom może nastąpić jedynie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem części zamówienia, które zostały przeznaczone do podwykonania i wymienione w JEDZ jako 
powierzone podwykonawcom.   

3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Zlecenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie tej części 
przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania  Podwykonawców,  jak również za zachowanie przez nich 
tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz ochronę danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, powziętych 
w związku z realizacją niniejszej Umowy. 
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6. Zawarcie Umowy z Podwykonawcą nie stwarza żadnych stosunków zobowiązaniowych pomiędzy Zamawiającym i którymkolwiek 
z  Podwykonawców, a w szczególności w zakresie odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za dokonane czynności przez 
Podwykonawców, czy roszczeń z tytułu praw autorskich do utworów powstałych w trakcie realizacji Umowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany na każdorazowe żądanie Zamawiającego przedstawić kopię Umowy z Podwykonawcą potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w Umowie z Podwykonawcą postanowień, zgodnie z którymi, odstąpienie którejkolwiek 
ze stron od Umowy o podwykonawstwo jest możliwe tylko w zakresie niewykonanej części Umowy. 

9. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany do przedstawienia listy Podwykonawców i wskazania zakresu prac 
powierzonych tym Podwykonawcom. 

 
§ 9. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie ………………………  

w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę ……...........……….. zł 
(słownie: …………………………………………). 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 
ustawy Pzp. 

4. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału. Treść gwarancji lub poręczenia winna być uzgodniona 
przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należności przysługujących 
Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności kar umownych i/lub 
odszkodowań w każdym przypadku, gdy: 

a) Wykonawca nie rozpocznie świadczenia usług w terminie określonym w niniejszej Umowie, 
b) Wykonawca zaprzestanie świadczenia usług z wyjątkiem sytuacji, gdy nastąpi to zgodnie z porozumieniem zawartym przez 

Strony, 
c) powstaną roszczenia uzasadniające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, 
d) przysługujące Zamawiającemu należności, w szczególności z tytułu kar umownych uzasadniających obciążenie 

Wykonawcy nie będą mogły być zaspokojone z wynagrodzenia Wykonawcy. 
6. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie ważne i wykonalne, aż do należytego zrealizowania  

i ukończenia przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie obowiązywało w okresie o 
30 dni dłuższym, od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 
§ 10. 

KARY UMOWNE 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w przypadku naruszenia obowiązków określonych w Umowie,  

w przypadkach i wysokościach wskazanych poniżej: 
1) w przypadku stwierdzenia, iż zakupiony w automacie bilet nie został wykazany w pliku, o którym mowa w §4 ust. 6 pkt 21) Umowy, 

Wykonawca na podstawie potwierdzenia sprzedaży biletu bądź zasadnej reklamacji, będzie zobowiązany do zapłaty kar 
umownych: 

− w wysokości 50-krotności ceny każdego nie wykazanego biletu – w przypadku ujawnienia do 5 przypadków w ciągu 
miesiąca; 

− w wysokości 100-krotności ceny każdego nie wykazanego biletu – w przypadku ujawnienia więcej niż 5 przypadków w 
ciągu miesiąca; 

2) w przypadku niepodjęcia czynności serwisowych, w miejscu zainstalowania automatów, w czasie określonym w §4 ust. 6 pkt 12) 
Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100 zł za każdy 
przypadek odrębnie dla każdego automatu, 
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3) w przypadku braku uruchomienia sprzedaży biletów w biletomacie przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 
1) Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 000 zł za każdy 
dzień opóźnienia uruchomienia sprzedaży w danym biletomacie w stosunku do zadeklarowanego terminu, 

4) w przypadku nieusunięcia awarii automatu w czasie określonym w §4 ust. 6 pkt 12) Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do 
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł za każdy automat niefunkcjonujący prawidłowo, 
z wyłączeniem przypadków niezależnych od Wykonawcy (np. brak zasilania, akty wandalizmu, awarii systemów zewnętrznych nie 
administrowanych przez Wykonawcę np. sieć GSM itp.), 

5) w przypadku niewprowadzenia zmian w systemie biletowym, w terminach ustalonych z Zamawiającym, a o których mowa 
w §4 ust. 6 pkt 18) tiret pierwszy, trzeci i czwarty Umowy, Zamawiający nałoży karę w wysokości 1 000 zł za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, 

6) w przypadku niewprowadzenia zmian w systemie biletowym, w terminach ustalonych z Zamawiającym, o których mowa 
w  §4 ust. 6 pkt 18) tiret drugi Umowy, Zamawiający nałoży karę w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

7) w przypadku wprowadzenia sprzedaży biletów za pośrednictwem automatów niezgodnych z wymaganiami określonymi w §4 ust. 6 
pkt 22) Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do wyłączenia automatu nie spełniającego wymagań, nie później niż w ciągu 2 
dni roboczych od momentu pisemnego zgłoszenia otrzymanego od Zamawiającego, 

8) Zamawiający ma prawo weryfikować poprawność informacji kodowanych na nośnikach biletowych (np. karta zbliżeniowa) 
wykorzystywanych w ofercie „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD”. W przypadku stwierdzenia błędu w kodowaniu informacji na nośniku, 
Zamawiający nałoży karę w wysokości 20-krotności wartości kodowanego biletu za każdy stwierdzony przypadek (w tym również 
błędy kodowania wykryte w przypadku złożenia przez pasażera reklamacji do Zamawiającego). 

9) w przypadku stwierdzenia, że zakupiony w automacie bilet posiada nieczytelny nadruk, Zamawiający nałoży karę w wysokości 
100 zł za każdy stwierdzony przypadek (w tym również we przypadku złożenia przez pasażera reklamacji do Zamawiającego), 

10) w przypadku braku dostępu do systemu on-line, o którym mowa w §4 ust. 6 pkt 27) Umowy, w okresie przekraczającym 3 godziny 
(liczonym od momentu wystąpienia awarii), Zamawiający nałoży karę w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę, 

11) w przypadku stwierdzenia, że zamontowany biletomat nie posiada odpowiedniego zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 6 pkt 32) 
Umowy, Zamawiający naliczy karę w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień, aż do momentu uzyskania od odpowiedniego 
organu zaświadczenia o braku sprzeciwu dla planowanej inwestycji (jeżeli dotycz), 

12)  za nieprzedłużenie ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, 

13) za powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcom bez zgody Zamawiającego w wysokości 500 zł za każdy 
stwierdzony przypadek, 

14) za brak ubezpieczenia, o którym mowa w § 17 Umowy w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
15) z tytułu niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów spełnienia wymogu 

zatrudnienia osób na podstawie Umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, o których mowa w § 4 ust. 9 Umowy – 
w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc braku Umowy o pracę dla każdej z tych osób,  

16) w przypadku naruszenia zasad poufności lub przetwarzania danych osobowych opisanych w Umowie lub w zawartej Umowie 
powierzenia danych osobowych, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek naruszenia, 

17) za nieprzystąpienie Wykonawcy do odbiorów automatów biletowych w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – 
w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek, chyba że Wykonawca udowodni, że nieprzystąpienie do odbioru wynikało 
z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, 

18) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu oświadczenia, o którym mowa w §4 ust. 6 pkt 33) Umowy, o faktycznym udziale energii 
wytworzonej z odnawialnych źródeł energii3, Zamawiający naliczy karę umowna w wysokości 100 zł wynagrodzenia  brutto 
określonego w § 7 ust. 1 Umowy, 

19) w przypadku niezachowania terminu wpłaty, o której mowa w §7 ust. 4 Umowy, Zamawiający naliczy karę w wysokości 1 000 zł za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

                                                
3 Przez odnawialne źródło energii należy rozumieć wytworzenie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego pozyskiwanej za pomocą paneli fotowoltaicznych 
zamontowanych na biletomacie zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r. poz. 2389 z późn.zm.) oraz zgodnie z przepisami 
prawa w zakresie efektywności energetycznej – ustawa wdrażająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 5 czerwca 2009, str. 16 
z późn.zm.). 
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2. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego, do dochodzenia kar umownych należnych z tytułu wystąpienia 
okoliczności mających miejsce przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  

3. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i z kilku tytułów jednocześnie. 
4. Naliczenie i zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z Umowy. 
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar 
umownych oraz prześle notę księgową. 

6. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wierzytelności Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie 
przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych  
w niniejszej Umowie na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

 
§ 14. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w wypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  
o tych okolicznościach. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy lub jej części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez 
Wykonawcę postanowień Umowy.  

5. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 
1) w razie zajęcia majątku Wykonawcy lub majątku, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, przez podmioty 

trzecie na mocy orzeczenia właściwego organu w ciągu 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o zajęciu 
majątku, 

2) gdy łączna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% wartości wynagrodzenia netto, określonego w §7 ust. 1 Umowy –  
w ciągu 30 dni od daty przekroczenia, 

3) gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z §9 ust. 1 Umowy, w tym gdy niemożliwe 
okaże się skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień uregulowanych w §9 ust. 5 Umowy. Zamawiający ma prawo 
skorzystać z uprawnienia określonego powyżej w pkt 4) w terminie 30 dni roboczych od chwili niezapewnienia ważnego 
i wykonalnego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

4) Wykonawca nie rozpocznie świadczenia usług sprzedaży biletów w terminie, o którym mowa w § 4 ust.3 Umowy, 
5) Wykonawca uporczywie naruszać będzie inne niż opisane w pkt. 6 powyżej postanowienia Umowy i – pomimo udzielenia mu 

dodatkowego 14-dniowego terminu, nie zaniecha naruszeń i/lub nie przywróci stanu zgodnego z postanowieniami Umowy, 
6) Wykonawca w ustalonych przez Zamawiającego terminach nie wprowadzi zmian sprzętowych bądź modyfikacji w ramach 

prowadzonych projektów u Zamawiającego niezbędnych do prawidłowego prowadzenia sprzedaży, 
7) Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o przejściowym (trwającym dłużej niż 3 dni kalendarzowe) wstrzymaniu sprzedaży 

biletów w automatach (brak prowadzonej sprzedaży w więcej niż 50% automatów), 
8) Wykonawca nie będzie prowadził sprzedaży biletów we wszystkich biletomatach przez okres dłuższy niż kolejne 3 dni 

kalendarzowe, 
9) w razie wyczerpania kwoty zobowiązania umownego, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy.  

6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Strona, której to dotyczy, przekaże drugiej Stronie na piśmie z podaniem przyczyn 
odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia. Odstąpienie będzie skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o 
odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych 
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przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z kar umownych. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za wady w wykonaniu części przedmiotu Umowy, ani od kar umownych za niewykonanie powyższych zobowiązań. 
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu przesłanki 
uzasadniającej skorzystanie z prawa odstąpienia. 

7. Strony przyjmują, iż odstąpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej części zobowiązań. W przypadku skorzystania  
z prawa odstąpienia od Umowy określonego w niniejszej Umowie Wykonawcy należy się wynagrodzenie jedynie za faktycznie 
zrealizowaną część Umowy.  

8. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od Umowy lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20% całkowitej wartości Umowy brutto określonej  
w § 7 ust. 1 Umowy. 

9. Na podstawie art. 145a ustawy Pzp Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp; 
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE  
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

 
§ 15. 

POUFNOŚĆ INFORMACJI. DANE OSOBOWE. BEZPIECZEŃSTWO 
1. Każda ze Stron zobowiązuje się bezterminowo (zarówno w trakcie trwania Umowy jak również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 

Umowy) zachować poufność informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony lub tajemnicę przedsiębiorstwa 
klientów lub kontrahentów drugiej Strony, tj. w szczególności nie przekazywać ani nie ujawniać takich informacji w jakiejkolwiek formie 
jakiejkolwiek osobie trzeciej. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się wszelkie, nie podane do publicznej wiadomości informacje 
– w szczególności techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa (w tym m.in. informacje finansowe, kadrowe, 
techniczne, dotyczące strategii i celów, planów rozwojowych, partnerów handlowych oraz informacji i nazw kontrahentów, sposobów i 
metod prowadzenia działalności) lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym 
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są 
łatwo dostępne dla takich osób, przekazane lub ujawnione przez drugą Stronę w związku z realizacją Umowy, w jakiejkolwiek formie, 
w tym w szczególności pisemnej, elektronicznej, ustnej, a także informacje jakie nie zostały świadomie przekazane lub ujawnione 
przez drugą Stronę, ale które Strona będzie mogła powziąć w związku z wykonywaniem Umowy. 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się do niewykorzystywania powziętych informacji, o których mowa w ust. 1 w żadnym innym celu niż 
wykonanie Umowy. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest do zabezpieczenia powziętych informacji, o których mowa w ust. 1 w sposób, który zapewnia brak 
dostępu do tych informacji osobie nieupoważnionej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powstałych lub 
uzyskanych w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z Umowy, najpóźniej w dniu rozwiązania, w tym odstąpienia od Umowy 
lub wygaśnięcia Umowy. Dotyczy to także wszelkich informacji, danych, dokumentów utrwalonych w postaci innej niż pisemna,  
a w szczególności w formie zapisu elektronicznego na dyskach, CD, DVD i innych nośnikach. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do trwałego usunięcia ze swoich zasobów wszelkich dokumentów i materiałów, zawierających 
informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, powstałych lub uzyskanych w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z Umowy. 
Dotyczy to dokumentów, materiałów przetwarzanych zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. 

6. Zobowiązanie do zachowania poufności nie będzie obejmować przypadku, gdy obowiązek przekazania informacji wynika wprost  
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa na terenie Polski, w tym w szczególności z przepisów prawa rynku kapitałowego 
obowiązującego Zamawiającego jako spółki publicznej, lub z dyspozycji prawomocnego orzeczenia polskiego sądu powszechnego 
(w zakresie tej dyspozycji) lub z prawomocnej decyzji polskiego organu administracji publicznej w ramach władztwa tego organu 
wynikającego wprost z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa na terenie Polski. 

7. Zamawiający jest uprawniony do ujawnienia informacji poufnych uprawnionym osobom przez Zamawiającego w zakresie wykonania 
Umowy, organom kontrolnym w zakresie jaki wynika z obowiązujących Stronę przepisów prawa i innych stosunków obligacyjnych oraz 
audytorom. 
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8. Niezależnie od powyższych zobowiązań, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z wykonywaniem Umowy, Wykonawca 
zobowiąże Podwykonawców oraz pracowników Wykonawcy bezpośrednio uczestniczących w realizacji Umowy do podpisania 
oświadczenia o zachowaniu poufności. 

9. Strony zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. W przypadku gdyby okazało się, że 
do realizacji Umowy konieczne jest przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych w rozumieniu 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), co do których Zamawiający pełni rolę administratora danych lub podmiotu 
przetwarzającego przedmiotowe dane osobowe na zlecenie osób trzecich: 
1) Strony zawrą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych określającą zakres i cel przetwarzania danych osobowych, 

której wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. Umowa o powierzenie danych osobowych jest zgodna ze wzorem obowiązującym 
aktualnie u Zamawiającego; 

2) realizacja Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych odbywać się będzie w ramach wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania od Zamawiającego dodatkowego 
wynagrodzenia z tego tytułu; 

3) Wykonawca nie może rozpocząć przetwarzania danych osobowych, odnośnie do których Zamawiający pełni funkcję 
administratora danych przed poinformowaniem Zamawiającego o konieczności takiego przetwarzania w celu realizacji Umowy  
i określeniem podstaw prawnych takiego przetwarzania danych osobowych. 

 
§ 16. 

ZMIANY UMOWY 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian w Umowie, w granicach określonych w art. 144 ustawy Pzp, pod 

warunkiem zajścia co najmniej jednej z poniższych okoliczności i w zakresie określonym poniżej: 
1) zmiana lokalizacji automatów na inne znajdujące się na linii kolejowej zarządzanej przez Zamawiającego, 
2) zmiana terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) umowy, w szczególności na terminy późniejsze – przy czym zmiana może 

nastąpić wyłącznie z przyczyn, które nie były Stronom znane w chwili zawarcia Umowy, 
3) zmiana sposobu realizacji przedmiotu Umowy, jeśli nie spowoduje to wzrostu kosztów obsługi i nie wpłynie na obniżenie jakości 

świadczonych usług a także w przypadku zmian, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, 
4) w przypadku zmiany wymogów funkcjonalnych automatów Strony dopuszczają wprowadzenie nowych funkcjonalności, m.in. 

takich jak umożliwienie uiszczania opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego dokumentu przewozu i uprawnienia do 
bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, wprowadzenie funkcjonalności związanej z ofertą „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD”, zmiany 
związane z kodowaniem kart magnetycznych lub innych nośników zbliżeniowych, 

5) Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy będące następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają 
wpływ na realizację Umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy. 

6) Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego 
lub w procesach biznesowych w trakcie realizacji Umowy, jeżeli zmiany takie istotnie wpływają na zakres i termin prac 
Wykonawcy. 

7) Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Strony są uprawnione do dokonania zmiany Umowy o łącznej wartości 
nieprzekraczającej 10% wartości Umowy tj. ……...................................................................………………….. zł brutto. 

2. Nie stanowią zmiany Umowy: 
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), 
b) zmiana danych teleadresowych.   

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgodnej woli Stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do Umowy, pod rygorem 
nieważności. 

4. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia 
zmiany. 

5. Zamawiający dopuszcza także zmiany, w szczególności zmiany terminu realizacji Umowy spowodowane zdarzeniami siły wyższej, 
tj. zdarzeniami, których wystąpienie jest niezależne od Stron i którym nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,  
a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, 
rewolucje, zamieszki i strajki. 
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6. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub 
wynikające z wykonania przedmiotu Umowy, wymagają formy pisemnej skierowanej na adresy Stron zawarte w § 1 ust. 6 Umowy, 
pod rygorem nieważności, z wyjątkiem przypadków określonych w Umowie. Dla zawiadomień, zapytań lub informacji pozostających 
bez wpływu na zmiany lub uzupełnienia Umowy dopuszcza się przekazywanie dokumentów pocztą elektroniczną. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało zmianom według następujących zasad, zgodnie z procedurą opisaną w § 7 ust. 12- 22 
Umowy (o ile zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę): 

1) w przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana ceny Umowy w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT (+/-); 
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r., poz. 
2177 ), 

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215 z późn.zm.), 

- zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy 
wynikająca z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 1) – 4), jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek, w którym wykaże, iż zmiana, i której mowa w pkt 1) – 4) 
ma wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu wykonania zamówienia, przedstawiając 
jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie pracowników realizujących zamówienie oraz w zależności od rodzaju zmiany – 
wymiarze czasu pracy, okresie zatrudnienia, objęciu pracowniczymi planami kapitałowymi. Jeżeli wniosek i kalkulacja nie będą 
uzasadniały korekty wynagrodzenia, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody. Ustalona korekta wynagrodzenia obowiązywać 
będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa odpowiednio w pkt 1) – 4). 
 

§ 17. 
UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania i utrzymywania przez cały okres realizacji Umowy umowę ubezpieczenia.  
2. Ubezpieczenie to musi spełniać łącznie następujące warunki: 

1) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych - zakres ubezpieczenia obejmujący szkody w mieniu, znajdującym się w 
miejscu określonym umową ubezpieczenia, a spowodowane następującymi zdarzeniami:  

a) pożar, 
b) wybuch,  
c) uderzenie pioruna,  
d) upadek statku powietrznego,  
e) huragan – działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5m/s, 
f) deszcz nawalny,  
g) zalania w następstwie nieszczelnej obudowy automatu biletowego – w następstwie deszczu nawalnego, 
h) grad,  
i) uderzenie pojazdu drogowego lub szynowego, zarówno obcego jak i własnego, 
j) upadające drzewa i konary drzew, 
k) osuwania i zapadania się ziemi, 
l) szkody spowodowane topnieniem, zaleganiem oraz ciężarem śniegu i lodu,  
m) powódź,  
n) wandalizm (rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie ) w tym graffiti oraz 

kradzież zwykła stałych elementów automatów biletowych,  
o) przepięcia, za które uważa się powstałe z jakiejkolwiek przyczyny krótkotrwałe wzrosty napięcia przekraczające 

maksymalne dopuszczalne napięcie robocze w sieci i/lub instalacji zasilającej, teleinformatycznej lub instalacji 
antenowej, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia, 

2) ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji; 
3) ubezpieczenie gotówki od kradzieży w transporcie z automatów biletowych do banku; 
4) ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych; 
5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego; 
6) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem; 
7) ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW inkasentów i pracowników obsługi biletomatów). 
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3. Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia zawarcia Umowy i będzie trwał do czasu zakończenia realizacji niniejszej Umowy. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, podpisanej przez ubezpieczyciela, pełnej dokumentacji 

ubezpieczeniowej (na którą składają się w szczególności umowa ubezpieczenia, warunki ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki) 
zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, w przypadku przedłużenia 
okresu obowiązywania przedłożonych uprzednio umów ubezpieczenia, jeżeli nie zostały one zawarte na pełen okres wymagany 
Umową. 

§ 18. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Do niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw oraz inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania 
upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

4. Spory, które wynikną przy wykonywaniu Umowy, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, Strony 
poddadzą rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

6. Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego, jednym dla Wykonawcy. 
7. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 1 do Umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia, 
2) Załącznik nr 2 do Umowy – Taryfa przewozowa WKD, 
3) Załącznik nr 3 do Umowy – Lokalizacja automatów biletowych,  
4) Załącznik nr 4 do Umowy – Procedura postępowania w sytuacjach awaryjnych i rozpatrywania reklamacji, 
5) Załącznik nr 5 do Umowy – Umowa powierzenia danych osobowych, 
6) Oferta Wykonawcy (w wersji elektronicznej na płycie DVD), 
7) Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
8) Potwierdzona za zgodność kopia polisy ubezpieczeniowej. 

 
 

           WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
 


