Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Materiały Przetargowe - ZKM/ZC/44/16
Załącznik nr 3
PROJEKT UMOWY

Umowa nr ZKM/ZC/44/16
Część A/B1
zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w
trybie przetargu nieograniczonego nr ZKM/ZC/44/16
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 świadczenie przez WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO
usług dostępu do sieci Internet - łącze symetryczne/asymetryczne1
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik numer 1 - OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA.
1.3 WYKONAWCA jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy samodzielnie, bez udziału
podwykonawcy.
1.4 WYKONAWCA jest zobowiązany do przekazania urządzeń wykorzystywanych przez
WYKONAWCĘ do realizacji usługi - ZAMAWIAJĄCEMU. Z czynności przekazania urządzeń
wykorzystywanych przez WYKONAWCĘ do realizacji usługi - ZAMAWIAJĄCEMU - zostanie
sporządzony Protokół Odbioru, zawierający w szczególności:
a) szczegółową specyfikację urządzeń przekazywanych przez WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU,
b) szczegółową wycenę każdego z urządzeń przekazywanych przez WYKONAWCĘ –
ZAMAWIAJĄCEMU,
c) stwierdzone uszkodzenia lub oświadczenie o niestwierdzeniu uszkodzeń –
w odniesieniu do każdego z urządzeń przekazywanych przez WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU.
§2
2.1 Wartość wynagrodzenia ryczałtowego WYKONAWCY z tytułu realizacji przedmiotu umowy
1
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określonego w §1 niniejszej umowy Strony ustalają na kwotę _____ zł (słownie: _______) brutto w
skali jednego miesiąca, w tym należny podatek VAT w wysokości 23 % (słownie: dwadzieścia trzy
procent).
2.2 Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy kwota określona w pkt. 2.1 może ulec
zmianie jedynie na korzyść ZAMAWIAJĄCEGO lub/i wskutek urzędowej zmiany stawki podatku
VAT. W takim przypadku nowa stawka podatku VAT obowiązywać będzie od daty wejścia w życie
przepisów zmieniających jej wysokość.
§3
3.1 Płatności wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy następować będą
przelewem na następujący rachunek bankowy WYKONAWCY:
_________________
3.2 ZAMAWIAJACY będzie dokonywać płatności wynagrodzenia w terminie 14 (słownie:
czternastu) dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury w okresach miesięcznych.
3.3 W przypadku ewentualnej zwłoki w terminie płatności WYKONAWCA może dochodzić odsetek
ustawowych od wartości niezrealizowanej płatności - za każdy dzień zwłoki.
3.4 WYKONAWCA wyraża zgodę i upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do potrącania kar umownych
obliczonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy z wynagrodzenia należnego
WYKONAWCY z tytułu realizacji przedmiotu umowy (zmniejszenia jego wysokości) za miesiąc w
którym wystąpiła okoliczność stanowiąca podstawę naliczenia kar umownych.
§4
Do kontaktów i przekazywania wzajemnych uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy oraz
do nadzoru nad jej realizacją - strony wyznaczają następujące osoby :
a/ ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:
imię i nazwisko: Mirosław Małek
stanowisko służbowe: specjalista ds. organizacyjnych i informatycznych
numer faksu: 58-623-30-22
numer telefonu: 58-623-33-12
adres e-mail: m.malek@zkmgdynia.pl
b/ ze strony WYKONAWCY
imię i nazwisko:
stanowisko służbowe:
numer faksu:
numer telefonu:
adres e-mail:
§5
Umowa niniejsza została zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 02.06.2016 do dnia
01.06.2018 roku.
§5
5.1 ZAMAWIAJĄCY dopuszcza wystąpienie (w dniach i godzinach wskazanych w pkt.5.2)
tzw. „okien serwisowych”, tj. okresu, w którym mogą odbywać się zaplanowane przez
WYKONAWCĘ i uzgodnione
z ZAMAWIAJĄCYM, w formie i terminie wskazanym
w pkt.5.3, planowe prace serwisowe i konserwacyjne. W przypadku wystąpienia „okna serwisowego”
może nastąpić wyłączenie usługi dostępu do Internetu.
5.2 ZAMAWIAJĄCY dopuszcza wystąpienie „okna serwisowego” wyłącznie: w soboty
i niedziele w godzinach 0.00-4.00.
5.3 O planowanym wystąpieniu „okna serwisowego” WYKONAWCA jest zobowiązany powiadomić
ZAMAWIAJĄCEGO
–
telefonicznie
(numer
telefonu
ZAMAWIAJĄCEGO:
58-66-05-417) lub pocztą elektroniczną (adres poczty elektronicznej ZAMAWIAJĄCEGO:
it@zkmgdynia.pl) z minimum 7 (słownie: siedmio) dniowym wyprzedzeniem.
5.4 W przypadku wystąpienia „okna serwisowego” , o którym ZAMAWIAJĄCY zostanie
poinformowany w formie i terminie wskazanym w pkt.5.3, postanowień §6 pkt. 6.1 niniejszej umowy
nie stosuje się.

Strona 2 z 3

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Materiały Przetargowe - ZKM/ZC/44/16
Załącznik nr 3
PROJEKT UMOWY

§6
6.1 WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU:
a) za przerwę/przerwy w świadczeniu usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy,
wynoszącą/wynoszące powyżej czterech godzin, karę umowną w wysokości 0,5% (słownie: pięć
dziesiątych procenta) wynagrodzenia ryczałtowego brutto WYKONAWCY wskazanego w §2 pkt. 2.1
umowy – za każdą rozpoczętą godzinę przerwy;
b) jeżeli suma wartościć kar umownych naliczonych zgodnie w lit.a) przekroczy 10 % (słownie:
dziesięć procent) wynagrodzenia ryczałtowego brutto WYKONAWCY wskazanego w §2 pkt. 2.1
umowy
–
ZAMAWIAJĄCEMU
przysługiwać
będzie
prawo
do
odstąpienia
od niniejszej umowy w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty stwierdzenia naliczenia kar
umownych w wysokości większej niż wskazana powyżej.
6.2 WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU - za przekroczenie terminu usunięciu awarii
powyżej czterech godzin - karę umowną w wysokości 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procenta)
wynagrodzenia ryczałtowego brutto WYKONAWCY wskazanego §2 pkt. 2.1 umowy – za każdą
rozpoczętą godzinę jej usuwania (przekraczającą wskazany termin usunięcia) .
6.3
ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§7
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: trzydzieści) dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W
takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
§8
8.1 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.
8.2 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednio
stosowane przepisy kodeksu cywilnego.
8.3 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.
8.4 Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej.
8.5 Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu
sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.
8.6 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
8.7 Integralną część umowy stanowią:
a/ Materiały Przetargowe – znak ZKM/ZC/44/16
b/ oferta złożona przez WYKONAWCĘ
c/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – załącznik numer 1.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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