
 

  

Umowa Nr ………/TG/2015 

 

zawarta dnia…………………… w Słupsku pomiędzy: 

Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą 

w Słupsku, ul. Rzymowskiego 1; 76-200 Słupsk, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000002203; 

REGON: 771486860, NIP: 839-041-02-17, kapitał zakładowy: 17 173 000,00 zł, reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu – Annę Szurek 

Członka Zarządu – Wiesława Idźkowskiego 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

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

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

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

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

reprezentowanym przez: 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło polegające na wykonaniu 

napisów na elewacji oraz logo wraz z montażem zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

a) Napis: MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI 

 krój liter ARIAL, 

 litery blokowe wysokości 100cm,  

 pdświetlenie  LED,  

 kolor liter RAL 3020; 

 

b) Logo MZK w formie kasetonu reklamowego  

 wymiary logo:  300cm x  250cm (szerokość x wysokość), 

 podświetlenie LED, 

 kolorystyka logo:  RAL 9010 i 3020, 

 dopuszcza się podział konstrukcji na 2 – 4 elementy; 

c) zamawiający nie dopuszcza stosowania taśmy aluminiowej; 

d) zastosowane diody LED powinny gwarantować świecenie przez min. 50 000 godzin 

2. Graficzny projekt logo oraz napisów stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 
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3. Napisy oraz logo zostaną wykonane na budynku bazy Miejskiego Zakładu Komunikacji znajdującej się 

przy ul. Profesora Poznańskiego 1a, 76-251 Kobylnica. W ramach wykonania przedmiotu umowy 

Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia z w/w budynku instalacji elektrycznej niezbędnej do 

podświetlenia logo oraz napisów. 

4. Dzieło zostanie wykonane i zamontowane w terminie uzgodnionym przez strony. 

5. Na całość przedmiotu zamówienia Wykonawca udziela Zamawiającemu ……………. miesięcznej 

gwarancji. 

6. Zamawiający oświadcza, że budynek wymieniony w ust. 3 stanowi jego wyłączną własność 

i nie jest wymagana zgoda osób trzecich na zamontowanie napisów oraz logo. 

7. Wykonawca oświadcza, że wykona dzieło prawidłowo, zgodnie z wymogami sztuki, w sposób 

zapewniający szczelność napisów oraz logo na warunki atmosferyczne oraz łatwy dostęp użytkownika 

celem wymiany przepalonych diod Led. 

8. Wykonawca przeszkoli 2 pracowników Zamawiającego bezpiecznej obsługi w tym m.in. wymiany diod 

Led. 

9. Na podstawie niniejszej umowy, Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe 

do indywidualnych, zastosowanych w projekcie rozwiązań graficznych. 

 

 

§ 2 

1. Wykonawcy z tytułu wykonania dzieła przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości:……………………………………………………………………… 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane 

z wykonaniem dzieła 

3. Do wynagrodzenia Wykonawcy zostanie doliczony należny podatek zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

4. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

w fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.  

5. Prawo do wystawienia faktury Wykonawca nabywa po podpisaniu przez strony bez uwag protokołu 

zdawczo-odbiorczego.  

 

§ 3 

Wykonawca przy wykonywaniu prac określonych w § 1 zobowiązuje się do zachowania staranności 

wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

 

§ 4 

1. W przypadku, gdy w okresie gwarancji wystąpią wady, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

niezwłocznego usunięcia, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia zdarzenia 

przez Zamawiającego. 
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2. W przypadku, nie podjęcia się przez Wykonawcę usunięcia wad określonych w ust.1, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia prac podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

§ 5 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu, ze strony Wykonawcy jest Pani/Pan …………………………………….., 

nr tel., e-mail:…………………………………………………………… 

2. Osobą uprawnioną do kontaktu, ze strony Zamawiającego jest Pani Danuta Zajko, nr tel. 609801068 

nr tel., e-mai: dzajko@mzk.slupsk.pl  

 

§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.  

 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

§ 8 

Wszelkie spory pomiędzy stronami, wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd 

powszechny właściwy wg siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

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

 

 

Zamawiający      Wykonawca 

 

 

mailto:dzajko@mzk.slupsk.pl

