
Załącznik Nr 2 

/Wzór / UMOWA

Zawarta w dniu …………………… w …………………………. pomiędzy 
………………………………………………………………………………………………..
adres; ……………………………………………………………………………………….
posiadającym wpis do rejestru działalności gospodarczej pod numerem 
…………………………………..
NIP …………………………….REGON ………………………..
reprezentowanym przez : 

1. ………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą 

a;
Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach ul. Angowicka 53, 89-600 Chojnice
posiadającym wpis do rejestru działalności gospodarczej KRS  pod numerem 0000159987,
NIP 555-000-64-76, REGON 091627194
reprezentowanym przez :
Prezesa Zarządu Mieczysława Sabatowskiego
zwanym dalej Zamawiającym
zawarto umowę następującej treści :

§ 1
Do  zawarcia  niniejszej  umowy  między  stronami  dochodzi  w  wyniku  wyboru  oferty
„Wykonawcy” zgłoszonej w ramach ogłoszonego przez Zamawiającego zapytania ofertowego
zgodnie z Regulaminem - nr sprawy:  ZP-3/NE/2020

§ 2
1. Przedmiotem umowy jest  wykonanie  (wydruk)  biletów jednorazowych,  karnetów 6 –cio

przejazdowych i biletów miesięcznych oraz ich dostawa do Zamawiającego.
2. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie średnio nie częściej niż co 6 miesięcy na

podstawie zamówień Zamawiającego składanych telefonicznie i potwierdzone pisemnym
zamówieniem z 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  dostawy  biletów  w  sytuacjach  nagłych  w
częstszych okresach niż jest to określone w § 2, pkt 2.

4. Zamawiający  w  zamówieniu,  o  którym  mowa  w  pkt  2  określi  nominał  oraz  ilość
poszczególnych rodzajów biletów.

5. Wykonawca zobowiązuje się wydrukować bilety jednorazowe, karnety 6 –cio przejazdowe
i bilety miesięczne z zachowaniem następujących wymogów Zamawiającego:
5.1. Bilety jednorazowe w minimum 30 nominałach - w bloczkach po 100 szt. klejone.

Wymiar 70 mm x 35 mm
5.1.1. Każdy rodzaj biletu : 
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5.1.1.1. Normalny,  ulgowy U 44% i ulgowy  U 50% w innym kolorze tła (dla
kiosków)

5.1.1.2. Normalny,  ulgowy U 44% w innym kolorze tła z napisem „plus 0,40
zł opłata manipulacyjna” (dla kierowców) 

W przypadku zmiany cen w czasie trwania umowy ilość nominałów może ulec
zwiększeniu.

5.1.2. Zabezpieczenia :
5.1.2.1. papier  offsetowy za splotami UV (niewidoczne optycznie  po druku i

świecące pod wpływem lampy UV) 80 g/m2

5.1.2.2. gilosz
5.1.2.3. min. sześć kolorów na bilecie (w tym fluorescencyjny)
5.1.2.4. hologram zastrzeżony potwierdzony certyfikatem IHMA o wymiarach

35 x 3 mm
5.1.2.5. lub  o  tej  samej  powierzchni  w  innym  kształcie  uzgodnionej  z

zamawiającym
5.1.2.6. mikrodruk lub farba sekretna lub inne zabezpieczenia
5.1.2.7. numer  i  seria  biletu  powinny  być  nadrukowane  czerwoną  farbą

fluorescencyjną dającą efekt promieniowania w UV.
5.1.3. Ilość biletów w okresie realizacji umowy : 9.000 bloczków

5.2. Karnety 6 –cio przejazdowe w minimum 4 nominałach -  w bloczkach po 100 szt.
klejone. Wymiar 35 mm x 187mm; perforacja 67mm, następne co 30mm, na każdym
odcinku numer. 

5.2.1. Każdy rodzaj karnetu: 
5.2.1.1. normalny, ulgowy; U 44% i U 50% w innym kolorze tła (dla kiosków).

5.2.2. Zabezpieczenia :
5.2.2.1. papier  offsetowy za splotami UV (niewidoczne optycznie  po druku i

świecące pod wpływem lampy UV) 140 g/m2 
5.2.2.2. numer na kuponie kontrolnym
5.2.2.3. reszta jak na bilecie jednorazowym

5.2.3. Ilość karnetów w okresie realizacji umowy : 200 bloczków

5.3. Bilety miesięczne bez ceny - w bloczkach po 100 szt. klejone. Wymiar 50 x 100mm
5.3.1. Zabezpieczenia :

5.3.1.1. papier  offsetowy  za  splotami  UV(niewidoczne  optycznie  po  druku  i
świecące pod wpływem lampy UV)190 g/m2

5.3.1.2. reszta jak na bilecie jednorazowym
5.3.2. Ilość biletów w okresie realizacji umowy : 200 bloczków

6. Strony  zobowiązują  się  zachować  w  tajemnicy  przed  osobami  trzecimi  sposób
druku uzgodnionych zabezpieczeń.

7. Zamawiający  zastrzega,  że  wielkość  nakładów  poszczególnych  biletów  może  
ulec zmianie. 

§ 3
Za wykonanie przedmiotu zamówienia Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie w wysokości  
………………………zł. netto (słownie : …………………………………………...
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Podatek VAT  23 % na kwotę ………………… zł słownie; ………………………….............. 
według aktualnie obowiązujących stawek, 
tj. razem wartość brutto ………………………… zł 
(słownie: ………………………………………………………….)

Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy płatne będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury.
Zapłata następuje w formie przelewu na konto Wykonawcy: 
Nr ……………………………………………………………………………………………
Zamawiający  zastrzega  sobie  niezmienność  cen  jednostkowych  netto  w  czasie  trwania
umowy.

§ 4
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  powstałe  na  skutek  niewykonania  lub
nienależytego wykonania przedmiotu dostawy.

§ 5
W  przypadku  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  na  rzecz  Wykonawcy,  Zamawiający
zobowiązany będzie do zapłaty odsetek w ustawowej wysokości.

§ 6
Wykonawca udzieli gwarancji jakościowej na wykonanie przedmiotu umowy.
Transport do Zamawiającego winien odbywać się poprzez wyspecjalizowaną firmę paczki
oklejone firmową banderolą i odpowiednio zabezpieczone na koszt Wykonawcy.
Ewentualne reklamacje jakościowe i ilościowe będą zgłaszane do Wykonawcy natychmiast
po stwierdzeniu nieprawidłowości przy komisyjnym otwarciu opakowania zbiorczego podczas
przekazywania biletów z magazynu do sprzedaży.
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  rozpatrzenia  reklamacji  w  ciągu  7  dni  od  zgłoszenia,  o
których mowa w ust. 3 oraz do wymiany w tym terminie wadliwych druków biletów na wolne
od wad.

§ 7
Umowa zawarta  została na czas określony i  obowiązuje  od dnia podpisania  umowy do  
31 października 2022r.
Rozwiązanie umowy następuje z upływem okresu, na który została zawarta.
W przypadku  nieterminowych  dostaw  bądź  dostaw złej  jakości  narażającej  Odbiorcę  na
straty umowa może być przez Odbiorcę rozwiązana w trybie natychmiastowym.

§ 8
W  sprawach  nieuregulowanych  w  umowie  będą  miały  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.
Zmiana warunków niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej /aneksu za zgodą obu
Stron pod rygorem nieważności.

§ 9
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:
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