Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Materiały Przetargowe – nr ZKM/ZC/30/17
Załącznik nr 3
PROJEKT UMOWY

Umowa nr ZKM/ZC/30/17
zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego
w trybie przetargu ograniczonego nr ZKM/ZC/30/17
w dniu ________ r. 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 Miasta Gdyni, 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
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 pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu umowy wraz z zestawieniem cen zawiera załącznik
numer 1 do niniejszej umowy – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
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.
§2
2.1 Wynagrodzenie należne WYKONAWCY od ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu realizacji przedmiotu
umowy stanowić będzie: iloczyn rzeczywistej ilości usług wykonanych w danym miesiącu
rozliczeniowym przez WYKONAWCĘ i cennika tych usług stanowiącego załącznik numer 1
do niniejszej umowy. Szczegółowe zestawienie cen zawiera załącznik numer 2 do niniejszej umowy.
2.2 Maksymalna kwota wynagrodzenia należnego WYKONAWCY od ZAMAWIAJĄCEGO
z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty ………………. zł (słownie:
………………………..) brutto. WYKONAWCA zrzeka się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń
wobec ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu niewykorzystania przez ZAMAWIAJĄCEGO maksymalnej
kwoty wynagrodzenia wskazanej w zdaniu pierwszym w pełnej wysokości .
2.3 Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy:
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a) maksymalna kwota wynagrodzenia WYKONAWCY wskazana w pkt. 2.2 oraz kwoty określone
w załączniku numer 1 do niniejszej umowy nie mogą ulec zmianie na niekorzyść
ZAMAWIAJĄCEGO z wyjątkiem urzędowej zmiany stawki podatku VAT dot. przedmiotu
zamówienia obowiązującej z mocy prawa (od daty wejścia jej w życie),
b) maksymalna kwota wynagrodzenia WYKONAWCY wskazana w pkt. 2.2 oraz kwoty określone
w załączniku numer 1 do niniejszej umowy nie mogą ulec zmianie na niekorzyść
ZAMAWIAJĄCEGO z wyjątkiem zmiany cen jednostkowych wskazanych przez WYKONAWCĘ
w załączniku numer 2 - wyłącznie po ich zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, w sposób określony w ustawie z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm.).
2.5 ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.)
i/lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli WYKONAWCA wykaże wpływ
takich zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ.
w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, iż ewentualne zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę i/lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - nie będą miały wpływu
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę (na podstawie danych zawartych przez
Wykonawcę w Formularzu oferty) - pkt.2.5 nie zostanie wprowadzony do treści umowy.
2.6 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
§3
3.1 Zasady wnoszenia opłat za świadczenie usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy:
a) za przesyłki listowe nierejestrowane oraz rejestrowane (przesyłki polecone) - opłaty będą
uiszczane maszyną do frankowania w formie zaliczki na poczet opłat za usługi pocztowe
„z góry”.
ZAMAWIAJĄCY deklaruje jednorazową opłatę w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy
złotych). Podstawą wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury będzie dzień uznania rachunku
bankowego WYKONAWCY. Nastawienie licznika urządzenia do frankowania, odpowiednio
do wysokości dokonanej przez ZAMAWIAJĄCEGO wpłaty następować będzie po potwierdzeniu
telefonicznym uznania rachunku bankowego WYKONAWCY.
b) za przesyłki kurierskie, usługę odbioru przesyłek listowych z siedziby ZAMAWIAJĄCEGO
oraz zwroty przesyłek nieodebranych przez adresatów, jeśli przesyłka nie mogła być
dostarczona adresatowi z przyczyn leżących po jego stronie i zwracana jest
ZAMAWIAJĄCEMU - opłaty będą uiszczane na podstawie faktury wystawionej przez
WYKONAWCĘ „z dołu”.
Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. WYKONAWCA będzie
wystawiać faktury na podstawie dokumentów zrealizowanych usług wskazanych w niniejszym
podpunkcie w terminie do 7-go (słownie: siódmego) dnia miesiąca następującego po miesiącu
rozliczeniowym.
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Podstawą obliczenia należności będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone
z powodu braku możliwości ich doręczenia - w okresie rozliczeniowym, potwierdzona, co do ilości
i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub oddawczych.
3.2 Płatności należności za realizację usług wskazanych w pkt. 3.1 lit. b), odbywać się będą
na podstawie wystawionej przez WYKONAWCĘ faktury VAT przelewem na następujący rachunek
bankowy WYKONAWCY:
…………………………………………………..
3.3 ZAMAWIAJACY będzie dokonywać płatności – za usługi wskazane w pkt. 3.1 lit. b)
zrealizowane zgodnie z niniejszą umową – miesięcznie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni
od daty wystawienia ZAMAWIAJĄCEMU faktury VAT.
3.4 W przypadku ewentualnej zwłoki w terminach płatności- określonych w pkt.3.3- WYKONAWCA
może dochodzić odsetek ustawowych od wartości niezrealizowanej płatności – za każdy dzień zwłoki.
3.5 Strony zgodnie stanowią, że terminem płatności będzie data obciążenia rachunku bankowego
WYKONAWCY.
§4
Umowa zostaje zawarta na czas określony tzn. od dnia …………….. do dnia ……………….. roku lub
do wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto należnego WYKONAWCY z tytułu
realizacji przedmiotu umowy wskazanego w §2 pkt.2.2 umowy- w zależności od tego, co nastąpi
wcześniej. UzupełniającoXX%%
§5
5.1 WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:
a) za każdy stwierdzony przypadek zamknięcia placówki WYKONAWCY w godzinach,
w których powinna ona być otwarta (zgodnie z informacją dla klientów) – 1% (słownie: jeden
procent) maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto należnego WYKONAWCY
od ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonej w §2 pkt.2.2 umowy;
b) za każdy stwierdzony przypadek oczekiwania przesyłki na odbiór w placówce WYKONAWCY
krótszy niż 14 (słownie: czternaście) dni – 1% (słownie: jeden procent) maksymalnej kwoty
wynagrodzenia
brutto
należnego
WYKONAWCY
od
ZAMAWIAJĄCEGO
z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonej w §2 pkt.2.2 umowy;
c) za każdy stwierdzony przypadek braku oznaczenia placówki logo WYKONAWCY
w formacie przynajmniej A-3 – 1% (słownie: jeden procent) maksymalnej kwoty wynagrodzenia
brutto należnego WYKONAWCY od ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu realizacji przedmiotu umowy
określonej w §2 pkt.2.2 umowy;
d) w przypadku stwierdzenia naruszenia standardów określonych przez GIODO w zakresie ochrony
danych osobowych i/lub obsługi klienta w placówce WYKONAWCY prowadzącej jednocześnie
handel artykułami przeznaczonymi dla osób od lat 18, np. alkoholem, papierosami i/lub obsługi
klienta poza pomieszczeniem – ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia
od umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty stwierdzenia powyższego
niewykonania/nienależytego wykonania umowy;
e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY – 1% (słownie: jeden
procent) maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto należnego WYKONAWCY od
ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonej w §2 pkt.2.2 umowy.
5.2 W przypadku nieterminowego uiszczania należności wynikających z wystawionej faktury
WYKONAWCA ma prawo naliczać odsetki ustawowe. W przypadku zalegania z płatnościami
WYKONAWCA uprawniony jest do wstrzymania realizacji umowy, do czasu uregulowania
należności. WYKONAWCA zobowiązany będzie powiadomić o wykonaniu uprawnienia na piśmie,
wzywając jednocześnie do zapłaty w wyznaczonym terminie.
5.3 W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO –
ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY dodatkowo karę umowną w wysokości 1% (słownie:
jeden procent) maksymalnej kwoty brutto wynagrodzenia należnego WYKONAWCY od
ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonej w §2 pkt.2.2 niniejszej
umowy.
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5.4 Do odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo pocztowe (w szczególności art. 89-96 ustawy Prawo
pocztowe). Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług stanowiących przedmiot niniejszej
umowy WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną naliczona zgodnie z przepisami
ustawy Prawo pocztowe dotyczącymi odszkodowania.
5.5 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) za miesiąc w którym
wystąpiła okoliczność stanowiąca podstawę naliczenia kar umownych.
§6
Do kontaktów i przekazywania informacji związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy
strony wyznaczają następujące osoby:
a/ ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:
imię i nazwisko:
stanowisko służbowe:
dni i godziny pracy:
numer faksu:
numer telefonu /numery telefonów/:
b/ ze strony WYKONAWCY
imię i nazwisko / imiona lub nazwiska /:
stanowisko służbowe /stanowiska służbowe/:
dni i godziny pracy:
numer faksu /numery faksu/:
numer telefonu /numery telefonów/:
§7
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,
ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§8
Strony oświadczają, iż następujące adresy Stron są adresami do korespondencji:
a) ZAMAWIAJĄCY :
ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia;
b) WYKONAWCA:
.........................
O każdej zmianie adresu do korespondencji każda ze stron niezwłocznie zawiadomi na piśmie listem
poleconym drugą stronę. Do czasu zawiadomienia o zmianie adresu do korespondencji wszelka
korespondencja kierowana na adresy wskazane w lit.a) i lit.b) jest uznawana za skutecznie doręczoną.
§9
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo pocztowe.
§10
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej
w postaci obustronnie podpisanego aneksu.
§11
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Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu
sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.
§12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
§13
Integralną część umowy stanowią:
1/ załącznik numer 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
2/ załącznik numer 2 – Cennik Usług Pocztowych
4/ załącznik numer 3 - cennik usług pocztowych WYKONAWCY – innych niż wymagane w Umowie
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

