Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
znak nr ZKM/ZP/01/2017
Załącznik nr 8
PROJEKT UMOWY

UMOWA NR ZKM/ZP/01/2017
zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego nr ZKM/ZP/01/2017
w dniu _______________________ 2017 roku w Gdyni pomiędzy:
Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy alei Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 5862312326,
w imieniu której działa:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ZKM), jednostka budżetowa Gminy Gdynia, ul. Zakręt do
Oksywia 10, 81-244 Gdynia, reprezentowany (na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta
Gdyni pełnomocnictwa nr 5345/16/VII/S z dnia 22.11.2016r.) przez:
Olgierda Wyszomirskiego – dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
zwany dalej ZKM,
a
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
reprezentowanym przez:
__________________________________________
zwanym dalej WYKONAWCĄ
o następującej treści:
§1
1.1 WYKONAWCA zobowiązuje się do przeprowadzenie na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO badań
zapełnienia pojazdów, badań struktury pasażerów w zakresie rodzaju posiadanego biletu wraz
z określeniem relacji przejazdu pasażerów na wskazanych liniach oraz badań wykorzystania biletów
okresowych na liniach obsługiwanych przez ZAMAWIAJĄCEGO w 2017 roku.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik numer 1 do niniejszej umowy.
1.2 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.1.2
otrzyma brzmienie: Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy samodzielnie,
bez udziału podwykonawcy/podwykonawców.
§2
2.1 Wysokość wynagrodzenia WYKONAWCY z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonego
w §1 Strony ustalają na kwotę .................. zł netto (słownie: ……………………………………………)
tj………… zł brutto, przy stawce VAT …..%.
2.2 Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy kwota określona w pkt. 2.1 nie może ulec
zmianie na niekorzyść Zamawiającego.
§3
3.1 W przypadku, gdy WYKONAWCA z własnej winy nie wykona zadeklarowanej wcześniej części
badań (segmentu, zadania):
 jeżeli niewykonana część zadania nie przekroczy 15% (słownie: piętnaście procent) łącznego
czasu obejmującego całe zadanie – WYKONAWCA będzie zobowiązany wykonać brakującą
część zadania w innym dniu wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli w dniu
„powtórkowym” WYKONAWCA nie wykona brakującej części zadania to zapłaci
ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 2% (słownie: dwa procent) wartości
wynagrodzenia WYKONAWCY brutto (wskazanego w §2 pkt.2.1 umowy) za każdą
niewykonaną część zadania,
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jeżeli niewykonana część zadania przekroczy 15% (słownie: piętnaście procent) łącznego
czasu obejmującego całe zadanie – WYKONAWCA będzie zobowiązany wykonać całe
zadanie w innym dniu wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli w dniu „powtórkowym”
WYKONAWCA nie wykona zadania to zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości
2% (słownie: dwa procent) wartości wynagrodzenia WYKONAWCY brutto (wskazanego w §2
pkt.2.1 umowy) za każde niewykonane zadanie,
 jeżeli niewykonana część w skali Segmentu przekroczy 15% (słownie: piętnaście procent)
łącznego czasu obejmującego ten Segment – WYKONAWCA będzie zobowiązany wykonać
badania w całym Segmencie w innym dniu wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli w
dniu „powtórkowym” WYKONAWCA nie wykona badania całego Segmentu to zapłaci
ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 2% (słownie: dwa procent) wartości
wynagrodzenia WYKONAWCY brutto (wskazanego w §2 pkt.2.1 umowy) za każde nie
wykonanie badania całości Segmentu.
3.2
Za stwierdzony przez ZAMAWIAJĄCEGO brak wymaganej liczby osób realizujących dane
zadanie (określonej w załączniku numer 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY MINUTOWY
HARMONOGRAM DOTYCZĄCY POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ)
WYKONAWCA zapłaci
ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) za każdą
rozpoczętą godzinę badań bez wymaganej liczy osób realizujących dane zadanie.
3.3
Za dopuszczenie do realizacji przedmiotu umowy osoby, która nie uczestniczyła w szkoleniu
i/lub nie została poddana pozytywnej weryfikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej - opisanych w
załączniku
nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY, pkt. 3 lit.h)
WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści
złotych) za każdą rozpoczętą godzinę badań prowadzonych przez taką osobę.
3.4
Za stwierdzone przez ZAMAWIAJĄCEGO wypełnienie karty pomiarowej niezgodne z
wymaganiami określonymi w załączniku numer 1 do umowy - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU
UMOWY lub załączniku numer 3 do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU UMOWY - KARTA
POMIARU NAPEŁNIENIA, w tym za błędy rachunkowe, niedokończone kursy lub błędy wynikające z
nieznajomości taryfy komunikacyjnej ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU
karę umowną w wysokości 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za każdy ujawniony błąd
w danej karcie pomiarowej.
3.5
Za dopuszczenie do realizacji przedmiotu umowy – wskazanego w §1 pkt. 1.1 umowy –
osoby, która nie spełnia wymagań opisanych w załączniku numer 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS
PRZEDMIOTU UMOWY, pkt. 3 lit.j, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w
wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) za każdy stwierdzony przypadek.
3.6
Za dopuszczenie do realizacji przedmiotu umowy – wskazanego w §1 pkt. 1.1 umowy –
osoby, która nie posiada legitymacji, o której mowa w załączniku numer1 do umowy SZCZEGÓŁOWY
OPIS PRZEDMIOTU UMOWY, pkt. 3 lit.i, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w
wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) za każdy stwierdzony przypadek.
3.7
Za stwierdzony przez ZAMAWIAJĄCEGO brak przestrzegania przepisów porządkowych w
pojeździe podczas realizacji przedmiotu umowy – wskazanego w §1 pkt. 1.1 umowy – WYKONAWCA
zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) za każdy
stwierdzony przypadek.
3.8
W przypadku udowodnienia jakiegokolwiek fałszerstwa badań związanego z informacjami
podawanymi w kartach pomiarowych, WYKONAWCA będzie zobowiązany do zapłaty
ZAMAWIAJĄCEMU kary umownej w wysokości 2% (słownie: dwa procent) wartości wynagrodzenia
WYKONAWCY brutto (wskazanego w §2 pkt.2.1 umowy) za każdy przypadek stwierdzonego
nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Jednocześnie, w przypadku wystąpienia drugiego
udowodnionego fałszerstwa badań, niezależnie od zastrzeżonej kary umownej, ZAMAWIAJĄCEMU
przysługiwać będzie możliwość odstąpienia od umowy w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty
stwierdzenia drugiego udowodnionego fałszerstwa badań.
3.9
Strony
zastrzegą
sobie
prawo
dochodzenia
odszkodowania
uzupełniającego
przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych .
3.10 WYKONAWCA wyraża zgodę i upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do potrącania kar umownych
obliczonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY
z tytułu realizacji umowy ( zmniejszenia jego wysokości) .
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§4
4.1 Wynagrodzenie WYKONAWCY z tytułu realizacji przedmiotu umowy – wskazane w §2 pkt. 2.1
umowy – płatne będzie w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty zrealizowania przedmiotu
umowy, podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO – bez zastrzeżeń – protokołu odbioru przedmiotu
umowy i otrzymania faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO.
4.2 Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na następujący rachunek bankowy WYKONAWCY:
...............................................
4.3 W przypadku ewentualnej zwłoki w terminie płatności- określonym w pkt.4.1 - WYKONAWCA
może dochodzić odsetek ustawowych od wartości niezrealizowanej płatności - za każdy dzień zwłoki.
4.4 Na fakturze po stronie ZKM musi się znaleźć:
NABYWCA: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszalka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
NIP 5862312326
ODBIORCA: Zarząd Komunikacji Miejskiej
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
§5
5.1 Strony zobowiązują się do bieżącej kontroli właściwego wykonywania usług stanowiących
przedmiot niniejszej umowy .
5.2 Do koordynowania realizacji przedmiotu umowy oraz przekazywania wzajemnych uwag
wynikających z realizacji niniejszej umowy upoważnione są:
a. ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: ___________________
b. ze strony WYKONAWCY: ___________________
§6
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony – od dnia __________ roku do dnia
_____________.
§7
7.1 WYKONAWCA oświadcza , że z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniósł
kwotę ……………… (słownie: ………………………………. ) w formie ………………
7.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone WYKONAWCY w terminie 30
(trzydziestu) dni od daty realizacji przedmiotu umowy i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie
wykonany.
§8
8.1 ZAMAWIAJĄCY zastrzega prawo do natychmiastowego odstąpienia od niniejszej umowy
i niezapłacenia WYKONAWCY wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji przedmiotu umowy
w przypadku udowodnionego przynajmniej dwukrotnego fałszowania wyników badań, o którym mowa
w §3 pkt. 3.10 umowy.
8.2 W razie zaistnienia 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.
§9
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego.
§10
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej.
§12
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom powszechnym
właściwym ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.
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§13
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
a/ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY - załącznik numer 1 do umowy ,
b/ OGÓLNY HARMONOGRAM BADAŃ - załącznik numer 1 do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU
PRZEDMIOTU UMOWY,
c/ KWESTIONARIUSZ WYKORZYSTANIA BILETÓW OKRESOWYCH - załącznik numer 2
do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU UMOWY,
d/ KARTA POMIARU NAPEŁNIENIA - załącznik numer 3 do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU
PRZEDMIOTU UMOWY,
e/ KARTA REJESTRACJI - załącznik numer 4 do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU
UMOWY,
f/ ZASADY UŻYTKOWANIA CZYTNIKÓW WYKORZYSTYWANYCH W BADANIACH ZKM W GDYNI
- załącznik numer 5 do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU UMOWY,
g/ INSTRUKCJA PROWADZENIA BADAŃ DLA OBSERWATORÓW, REJESTRATORÓW
I ANKIETERÓW - załącznik numer 6 do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU UMOWY.
h/ SZCZEGÓŁOWY MINUTOWY HARMONOGRAM DOTYCZĄCY POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ załącznik numer 2 do umowy.
§14
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Strona 4 z 4

