Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Materiały Przetargowe - ZKM/ZC/50/16
Załącznik nr 3
PROJEKT UMOWY

Umowa nr ZKM/ZC/50/16
zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w
trybie przetargu nieograniczonego nr ZKM/ZC/50/16
w dniu ________2016 r. w Gdyni pomiędzy:
Zarządem Komunikacji Miejskiej (jednostką budżetową Gminy Gdynia) w Gdyni (81-244),
ul. Zakręt do Oksywia 10, NIP 586-10-51-214, REGON 190606287,
reprezentowanym przez:
Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej – Olgierda Wyszomirskiego
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM lub ZKM,
a
_________________________________________
reprezentowanym przez:
_________________________________________
zwanym dalej WYKONAWCĄ,
oraz łącznie STRONAMI,
o następującej treści:
§1
1.1 Przedmiotem umowy jest dostawa 15 (słownie: piętnastu) sztuk zestawów do sprzedaży biletów
elektronicznych do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni produkcji ………, rok produkcji
……….., typ …………………..do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Szczegółowy opis
przedmiotu umowy wraz z zestawieniem cen zawiera załącznik numer 1
do
niniejszej umowy.
1.2 WYKONAWCA jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO.
1.3 WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO pełną odpowiedzialność za przedmiot
umowy, którego wykonanie powierzył podwykonawcy/podwykonawcom oraz za wszelkie działania
i zaniechania podwykonawcy/podwykonawców jak za swoje własne.
w przypadku, gdy Wykonawca nie przewiduje podwykonawstwa w ramach niniejszej umowy: pkt.1.3
otrzyma brzmienie: Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy samodzielnie,
bez udziału podwykonawcy/podwykonawców.
1.4 WYKONAWCA oświadcza, że osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy posiadają
wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
1.5 WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność (na zasadzie ryzyka) za szkody spowodowane
przez osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu przedmiotu umowy.
§2
WYKONAWCA jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy wskazanego w §1
w nieprzekraczalnym terminie do dnia : …………………...
Strony zgodnie stanowią , że termin realizacji przedmiotu umowy stanowić będzie data podpisania
przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu odbioru przedmiotu umowy.
§3
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Wartość wynagrodzenia ryczałtowego WYKONAWCY z tytułu realizacji przedmiotu umowy
określonego
w
§1
Strony
ustalają
na
kwotę
………………..
zł
(słownie:
………………………………………….).
Kwota ta zawiera:
 wynagrodzenie WYKONAWCY za realizację przedmiotu umowy w odniesieniu do 15
(słownie: piętnastu) sztuk zestawów do sprzedaży biletów elektronicznych (ze wszystkimi
kosztami niezbędnymi do realizacji przedmiotu umowy, w tym kosztem dostawy przedmiotu
umowy do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO),
 opłatę licencyjną za udzielenie licencji opisanych w §7 umowy,
 podatek VAT.
§4
4.1 Płatność wynagrodzenia WYKONAWCY z tytułu realizacji przedmiotu umowy nastąpi
przelewem na następujący rachunek bankowy WYKONAWCY:
………………………………..
4.2 ZAMAWIAJĄCY dokona płatności w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4.3 W przypadku ewentualnej zwłoki w terminie płatności - określonym w pkt.4.2- WYKONAWCA
może dochodzić odsetek ustawowych od wartości niezrealizowanej płatności - za każdy dzień zwłoki.
4.4 WYKONAWCA wyraża zgodę i upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do potrącenia kar umownych
obliczonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy z wynagrodzenia należnego
WYKONAWCY z tytułu realizacji przedmiotu umowy (zmniejszenia jego wysokości).
§5
5.1 WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:
a) z tytułu niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy wskazanego w §2 niniejszej
umowy- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 1% ( słownie:
jeden procent) wartości kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto WYKONAWCY określonej w §3
pkt.3.1 umowy za każdy dzień opóźnienia. W przypadku, gdy opóźnienie WYKONAWCY
w terminie realizacji przedmiotu umowy wynosi 5 (słownie: pięć) dni (w stosunku do terminu
określonego w §2 niniejszej umowy), ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy;
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie WYKONAWCY
- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięć
procent) kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto wskazanego w §3 pkt.3.1 umowy;
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięć
procent) kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto wskazanego w §3 pkt.3.1 umowy.
5.2 Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5.3 W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
ZAMAWIAJĄCEMU będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 (słownie:
trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku
WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy.
§6
6.1 Do koordynowania realizacji przedmiotu umowy oraz przekazywania wzajemnych uwag
wynikających z realizacji niniejszej umowy upoważnione są:
a/ ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:
imię i nazwisko:
stanowisko służbowe:
dni pracy:
godziny pracy:
numer faksu:
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numer telefonu:
adres e-mal:
b/ ze strony WYKONAWCY
imię i nazwisko:
stanowisko służbowe:
dni pracy:
godziny pracy:
numer faksu:
numer telefonu:
adres e-mal:
6.2 Koordynatorzy nie posiadają upoważnienia do składania oświadczeń zmierzających
do zmiany treści umowy, jej zakończenia (wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia) uznania lub
zwolnienia z długu, potrącenia, przelewu/kompensaty wierzytelności wynikających z umowy, chyba
że są one członkami organów Stron i posiadają umocowanie lub odrębne pełnomocnictwo do działania
w imieniu Strony.
6.3 Zmiana lub zastępstwo osoby, o której mowa w §6 pkt 6.1:
a) nie wymaga zmiany umowy,
b) dokonywana będzie w formie pisemnego powiadomienia drugiej Strony umowy .
§7
7.1 W terminie poprzedzającym podpisanie przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu odbioru
przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 niniejszej umowy, WYKONAWCA udzieli
ZAMAWIAJĄCEMU nieograniczonych czasowo i niewyłącznych licencji na użytkowanie aplikacji
sprzedaży wraz z aktualizacją (zwanych dalej także oprogramowaniem).
7.2 Licencje o których mowa w pkt.7.1 powinny obejmować, co najmniej, pola eksploatacji
obejmujące trwałe i czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w całości lub części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie oraz tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany
układu i inne zmiany w programie komputerowym.
WYKONAWCA zobowiązany jest do umożliwienia modyfikacji i uzupełnień kodów źródłowych
licencjonowanego oprogramowania na potrzeby modyfikacji i serwisowania przedmiotu niniejszej
umowy.
7.3 Licencje nie mogą zawierać ograniczeń polegających na tym , że dane oprogramowanie może być
używane wyłącznie z innym oprogramowaniem lub może być serwisowane wyłącznie przez
określony podmiot lub grupę podmiot ów .
7.4 Licencje nie mogą zawierać ograniczeń w zakresie możliwości swobodnego administrowania
oprogramowaniem przez ZAMAWIAJĄCEO lub podmioty świadczące usługi informatyczne na
rzecz ZAMAWIAJĄCEGO.
7.5 WYKONAWCA zobowiązuje się, że nie utraci praw niezbędnych do zapewnienia
ZAMAWIAJĄCEMU możliwości korzystania z oprogramowania, ani nie wypowie licencji
z innych przyczyn poza naruszeniem przez ZAMAWIAJĄCEGO warunków licencji .
7.6 WYKONAWCA zobowiązuje się do zapewnienia, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw
autorskich do licencjonowanego oprogramowania, nie będą korzystać z takich praw w stosunku
do ZAMAWIAJĄCEGO.
7.7 WYKONAWCA oświadcza , że wszystkie produkty jego prac , o których mowa w niniejszej
umowie, zostały utworzone z wykorzystaniem legalnego oprogramowania lub innych narzędzi,
umożliwiających korzystanie z nich w celach komercyjnych i nie ma konieczności wnoszenia przez
ZAMAWIAJĄCEGO, z tego tytułu, dodatkowych opłat.
7.8 WYKONAWCA oświadcza, że wszelkie prawa do licencji są bezsporne, wolne od wad
i postępowań .

§8
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W przypadku uzasadnionej reklamacji przedmiotu umowy - WYKONAWCA będzie zobowiązany do
jego naprawy w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni od daty zgłoszenia wady przez
ZAMAWIAJĄCEGO.W przypadku niemożliwości naprawy przedmiotu umowy w terminie
wskazanym w zdaniu poprzednim WYKONAWCA zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy
lub jego integralnej części (jeśli taka zmiana jest możliwa bez naruszenia funkcjonalności działania
całego dostarczonego i zainstalowanego oprogramowania) w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty
stwierdzenia niemożności naprawy przedmiotu umowy, nie później jednak niż w terminie 7 (słownie:
siedmiu) dni od daty upływu pięciodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
§9
9.1 Zakazuje się pod rygorem nieważności dokonywania cesji wierzytelności, jak również zawierania
innych umów pod jakimkolwiek tytułem prawnym skutkujących przeniesieniem wierzytelności
na inne podmioty bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.
9.2 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
9.3 Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
9.4 Strony oświadczają, iż wskazane na wstępie adresy są adresami do korespondencji.
O każdej zmianie adresu każda ze Stron niezwłocznie zawiadomi na piśmie listem poleconym drugą
Stronę. Do czasu zawiadomienia o zmianie adresu wszelka korespondencja kierowana na dotychczas
znany adres jest uznawana za skutecznie doręczoną.
9.5 Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej
w postaci obustronnie podpisanego aneksu.
9.6 Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu
sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.
9.7 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
9.8 Integralną część umowy stanowi OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - załącznik numer 1.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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