Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Materiały Przetargowe - ZKM/PU/154/16
Załącznik nr 3
PROJEKT UMOWY

Umowa nr ZKM/PU/154/16
zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w
trybie przetargu nieograniczonego nr ZKM/PU/154/16
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 tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego dla
Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
załącznik numer 1 do niniejszej umowy – Opis przedmiotu zamówienia.
§2
WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy wskazanego w §1
w terminie do dnia …………………... .
§3
3.1 Wartość wynagrodzenia WYKONAWCY z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonego w §1
Strony ustalają na łączną kwotę ……………………………………………………………… zł
(słownie: ………………………………………….) netto, tj…………zł brutto.
Kwota zawiera:
- cenę za 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) sztuk (w tym koszt dostawy przedmiotu umowy do
siedziby ZAMAWIAJĄCEGO) tablic do rozkładów jazdy grupa I poz. 1 Opisu przedmiotu
zamówienia,
- podatek VAT wg stawki ……..%.
Cena netto za 1 sztukę wynosi……zł.
- cenę za 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) sztuk (w tym koszt dostawy przedmiotu umowy do
siedziby ZAMAWIAJĄCEGO) tablic do rozkładów jazdy grupa I poz. 2 Opisu przedmiotu
zamówienia,
- podatek VAT wg stawki ……..%.
Cena netto za 1 sztukę wynosi……zł.
- cenę za 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) sztuk (w tym koszt dostawy przedmiotu umowy do
siedziby ZAMAWIAJĄCEGO) tablic do rozkładów jazdy grupa I poz. 3 Opisu przedmiotu
zamówienia,
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podatek VAT wg stawki ……..%.
Cena netto za 1 sztukę wynosi……zł.
cenę za 100 (słownie: sto) sztuk (w tym koszt dostawy przedmiotu umowy do siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO) słupków znaku drogowego D15 grupa II poz. 1 Opisu przedmiotu
zamówienia,
podatek VAT wg stawki ……..%.
Cena netto za 1 sztukę wynosi……zł.

3.2 Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy wynagrodzenie określone w pkt.3.1 nie może
ulec zmianie na niekorzyść ZAMAWIAJĄCEGO.
§4
4.1 Płatność wynagrodzenia WYKONAWCY z tytułu realizacji niniejszej umowy nastąpi przelewem
na następujący rachunek bankowy WYKONAWCY:
………………………………..
4.2 ZAMAWIAJĄCY dokona płatności w terminie 14 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od daty
dostawy przedmiotu umowy do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO oraz doręczenia faktury VAT.
Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez
upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO- nie zawierającego zastrzeżeń.
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.
§5
5.1 Jeżeli WYKONAWCA:
a/ nie dotrzyma terminu dostawy przedmiotu umowy wskazanego w §2 niniejszej umowy - zapłaci
ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 1% ( słownie: jeden procent) wartości brutto
wynagrodzenia WYKONAWCY wskazanego w §3 pkt.3.1 za każdy dzień zwłoki;
b/ W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) wartości.
5.2 Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego
wartość zastrzeżonych kar umownych.

§6
Do koordynowania realizacji przedmiotu umowy oraz przekazywania wzajemnych uwag oraz
problemów wynikających z realizacji niniejszej umowy upoważnione są:
a. ze strony ZAMAWIAJĄCEGO– p........................ - ............................- tel. ......................
/imię i nazwisko/
-

/ numer faksu /

b. ze strony WYKONAWCY

/stanowisko służbowe/

/ numer telefonu/

......................... - ..........................................................
/ dni i godziny pracy/

– p........................ - ............................- tel. ......................
/imię i nazwisko/
-

/stanowisko służbowe/

/ numer telefonu/

......................... - ..........................................................
/ numer faksu /

/ dni i godziny pracy/

§8
W przypadku reklamacji przedmiotu umowy - WYKONAWCA będzie zobowiązany do jego
wymiany na wolny od wad w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od daty zgłoszenia wady przez
ZAMAWIAJĄCEGO.
§9
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,
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ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje 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.
§10
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.
§11
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 W przypadku niedotrzymania tego warunku
WYKONAWCA będzie zobowiązany dodatkowo do zapłaty kary umownej w wysokości 10%
(słownie: dziesięć procent) wartości brutto wynagrodzenia WYKONAWCY wskazanego w §3 pkt.3.1
umowy.
§12
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§13
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej w
postaci obustronnie podpisanego aneksu.
§14
Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu
sądom właściwym ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.
§15
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
§16
Integralną część umowy stanowią:
1/ załącznik numer 1 – Opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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