
                                                                                                   

1 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków 
budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014-2022. 

 
                                                UMOWA nr 1/2021 
 
Na wykonanie „Koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze 
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej” 
zawarta w dniu 10 grudnia 2021r w Zgorzelcu, pomiędzy:  
 
Związkiem Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, z siedzibą w Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec,  
ul. Domańskiego 7  (59-900), NIP: 615-10-130245, REGON 230016170,  
 
reprezentowany przez: Rafała Gronicza – Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi 
Zgorzeleckiej, 
 
przy kontrasygnacie: Danuty Sławińskiej, legitymującej się dowodem osobistym seria 
CNA numer 007790 – Głównej Księgowej Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,  
 
a: 
TRAKO – PROJEKTY TRANSPORTOWE, Szamborski i Szelukowski Spółka Jawna 
Ul. Jaracza 71/9 50-305 Wrocław, NIP 899-272-83-63, REGON 021724517 
 
Reprezentowanym przez: Tomasza Szelukowskiego,  
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,  
 
zwanymi w dalszej części umowy łącznie stronami, o następującej treści:  
 
Strony, a w szczególności Wykonawca, zgodnie oświadczają że przedmiot umowy 
zostanie wykonany z należytą starannością, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji 
zawartych w ustawie z dnia 16 grudnia 2021 r. o publicznym transporcie zbiorowym  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących 
objętych przedmiotem niniejszej umowy. 

 
§ 1 

 
I.   Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompleksowej   
      „Koncepcji  transgranicznej organizacji publicznego transportu zbiorowego na  
      obszarze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej”, zwanej dalej Koncepcją,  z  
      uwzględnieniem m.in. następujących warunków: 
 1) Koncepcja obejmować będzie obszary: 
      a)  Gmina i Miasto Bogatynia, 
      b)  Gmina Pieńsk; 
      b)  Gmina Zgorzelec; 
      c)  Gmina Miejska Zgorzelec; 
      d)  Gmina Sulików; 
      e)  Gmina Miejska Zawidów. 
      f)   Gmina i Miasto Węgliniec. 
  2)  Koncepcja będzie składać się z następujących części:  
      1) Część 1 – diagnoza stanu istniejącego transportu publicznego na obszarze  
          Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej; 
      2) Część 2 – Uwarunkowania formalno – prawne możliwości organizacji publicznego  
          transportu zbiorowego na obszarze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej; 
      3) Część 3 – Transgraniczna koncepcja sieci publicznego transportu zbiorowego na  
          obszarze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej; 
      4) Część 4 – Analiza finansowa przewozów; 
      5) Część 5 – podsumowanie z rekomendacjami. 
 
II.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania analizy ekonomicznej, w której zostaną   
      wykazane korzyści wynikające z jej realizacji. Analiza zostanie oparta na   
      podstawie modeli prognozowania liczb osób korzystających z przedmiotu umowy. 
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III.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy według  
       obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz  
       należytą starannością wymaganą w tego rodzaju koncepcjach.  
IV.   Wykonawca poza wersja papierową w ilości 20 sztuk oraz 20 szt na nośnikach  
       elektronicznych. Elementy koncepcji winny być zapisane w plikach w formatach   
       DOC i PDF, rysunki w formacie SHP, wszystkie nazwane w sposób odzwierciedlający     
       ich zawartość. Wersja elektroniczna będzie zawierała plik w formacie DOC lub PDF  
       zawierający listę plików wraz z tytułami opracowań. Wykonawca odpowiada za  
       zgodność wersji elektronicznej z wersją papierową przekazaną Zmawiającemu. 
 

§ 2 
 

1.   Zamawiający zobowiązuje się do:  
      a) Tłumaczenia koncepcji na język niemiecki w terminie 30 dni od dnia przekazania   
          przedmiotu umowy w języku polskim.  
      b) Odebrania prac będących przedmiotem umowy po ich zweryfikowaniu  
          potwierdzając odebranie stosownym protokołem.  
      c) Zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace w sposób  
          poprawny i zgodny z umową w umówionym terminie.  
      d) Bieżącej współpracy z Wykonawcą; 
      e) Przekazania Wykonawcy danych niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy; 
 
2.   Wykonawca zobowiązuje się do:  
      a) Wykonania wszystkich wymienionych w § 1 opracowań na własny koszt i     
          odpowiedzialność; 
      b) Zapewnienia wykonania koncepcji z należytą starannością i w zakresie    
          niezbędnym do osiągnięcia celu, dla którego umowa została zawarta; 
      c) Zachowania zgodności wykonania przedmiotu umowy z obowiązującymi  
          przepisami, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i obowiązującymi  
          przepisami. 
      d) Przeniesienia na rzecz Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych, wraz  
          z prawem do zwielokrotnienia wykorzystania koncepcji w chwili przyjęcia przez   
          Zamawiającego przedmiotu umowy; 
      e) koordynowania i konsultowania wykonywanych prac z Zamawiającym; 
      f) konsultacji  z Zamawiającym każdego przypadku pojawienia się czynników  
          mających jakikolwiek wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy; 
      g) dokonania prezentacji na konferencji podsumowującej, prezentacja multimedialna.  
      h) udziału w każdych spotkaniach dotyczących przedmiotu umowy z partnerami     
          projektu, w konferencji wdrożeniowej oraz w każdej naradzie roboczej. 
 

§ 3 
 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia  
28 lutego 2022r. 
 

§ 4 
 

1.   Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy w kwocie      
 58 425,00 zł brutto zł (słownie pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć   
 złotych brutto); 
 

2.   Strony zgodnie oświadczają, że wypłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przez  
      Wykonawcę zakresu prac, po dokonaniu bezusterkowego protokolarnego odbioru  
      przez Zmawiającego, i nastąpi poleceniem przelewu na rachunek bankowy   
      wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie do 21 dni od dnia doręczenia  
      prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu.  
3.   Zamawiający dokona odbioru prac w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia  
     gotowości odbioru prac.  
4.  Gotowość do odbioru prac Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie. 
5.  Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez obie strony protokół  
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     odbioru. 
 

§ 5 
 

1.   Strony zgodnie ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania  
 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
a) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości   

umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy; 
b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w odbiorach w wysokości 0,5 %    

wartości umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia bezskutecznego upływu 
terminu wyznaczonego celem usunięcia wad; 

c) Za odstąpienie lub wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących   
po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wartości umowy brutto; 

2.   Strony zastrzegają prawo do dochodzenia uzupełniającego odszkodowania  
      przenoszącego wysokość kar umownych.  

 
§ 6 

 
1.    Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu  
       stron, na piśmie pod rygorem nieważności. 
2.    Przewiduje się możliwość zmiany umowy z zachowaniem cen jednostkowych  
       zawartych w ofercie, w przypadku: 
       a)  Zmian organizacyjnych stron; 
       b)  W zakresie terminów: 
       -  z uwagi na okoliczności wystąpienia siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia  
          losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie dało się   
          przewidzieć, a w szczególności zagrażającego w sposób bezpośredni życiu lub  
          zdrowiu, grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 
       -  z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to nie  
          wynika z konsekwencji winy stron; 
       -  jeśli zaistnieją okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  
          umowy; 
       - jeżeli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z  
          powodu za który Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi.  
 

§ 7 
 

 1.    Z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w ustawie Kodeks Cywilny, stronom  
        przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:  

a) Zaistnienia istotniej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  
stało się bezprzedmiotowe, czego nie można było przewidzieć w momencie 
zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 
7 dni od dnia powzięcia wiadomości o takich okolicznościach. W takim 
przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania umowy w części. 

        b)  Ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
        c)  Zwłoki wykonawcy w rozpoczęciu prac oraz nie kontynuowania prac mimo   
             wezwania do ich wykonania złożonego przez Zamawiającego na piśmie; 
        d)  W przypadku znacznego opóźnienia prac, które to nie rokują na zakończenie w  

   terminie określonym w umowie; 
   2.   Odstąpienie od umowy następuje na piśmie pod rygorem nieważności i zawiera  
         uzasadnienie. 
   3.   Na wypadek wystąpienia zdarzenia powodującego prawo do odstąpienia od  
         niniejszej umowy strony zostają zobowiązane do dopełnienia następujących   
         obowiązków:  

a) W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca sporządza  
szczegółowy protokół z wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia; 

b) Wykonawca zabezpiecza przerwane prace w zakresie uzgodnionym między  
stronami, na koszt i ryzyko tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od 
niniejszej umowy; 
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c) Wykonawca sporządza wykaz materiałów oraz urządzeń, które mogą być  
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych niż objęte umową prac; 

d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie 
wykonawcy zobowiązuje się do odbioru wykonanych prac do dnia odstąpienia 
oraz zapłaty za wykonane prace oraz do przejęcia pod swój dozór terenu prac. 
 

§ 8 
 

1.   Spory wynikłe w związku z niniejszą umową Strony zobowiązują się rozstrzygnąć   
      polubownie. W braku możliwości takiego załatwienia powstałego sporu, Strony  
      poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę  
      Zamawiającego.  
2.   W sprawach nie objętych regulacją niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy  
      ustawy Kodeks Cywilny. 
3.   Niniejszą umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego,   
      jeden dla Wykonawcy.  
 
 
     Zamawiający:                                                                    Wykonawca: 
 
 
Przewodniczący Zarządu                                              TRAKO Projekty Transportowe 
                 / - /                                                                             / - / 
          Rafał Gronicz                                                         Tomasz Szelukowski                                                
                                                                                  
                                                                                   
     Główna Księgowa 
                / - /  
     Danuta Sławińska 
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Das Projekt wird aus den den MItteln des Europaischen Fonds fur Regionale Entwicklung sowie aus den 
Staatsmitttelnim des Kleinprojektfonds Inrerreg Polen-Sachsen 2014-2022 mitfinanziert 


