Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Materiały Przetargowe - ZKM/ZC/74/A/B/17
Załącznik nr 3
PROJEKT UMOWY

Umowa nr ZKM/ZC/74/A/B/17
zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego
w trybie przetargu nieograniczonego nr ZKM/ZC/74/17
w dniu ________2017 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
Przedmiot umowy stanowi naprawa wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie Gdyni i Gminy
Kosakowo, będących w dyspozycji Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
§2
2.1 Wiaty wskazane w §1 wyprodukowane zostały przez przedsiębiorstwa:
Część A - Małe Formy Budowlane z siedzibą w Gdyni i występują w trzech rodzajach:




MFB I – o konstrukcji ze słupków prostokątnych (60 x 40 mm), z gniazdami na materiał
osłonowy z profili nitowanych do słupków,
MFB II – o konstrukcji ze słupków kwadratowych (60 x 60 mm), z wpustami stanowiącymi
gniazda na materiał osłonowy,
MFB III – o konstrukcji ze słupków okrągłych ( 80 mm), z wpustami stanowiącymi gniazda
na materiał osłonowy.

Część B – Zakład Wielobranżowy „Sopel” z siedzibą w Lipnikach i występują w jednym rodzaju:
- WZ1 – o konstrukcji szkieletowej z profili systemowych B5277, B5278 i B6124 posiadających
gniazda na beznitowe mocowanie ścian osłonowych za pomocą profili typu „klik” oraz profili z rur
kwadratowych 50 x 50 x 2 i rur prostokątnych 100 x 50 x 3
2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
Część A
 naprawę bądź wymianę uszkodzonych elementów wiat (w zależności od rodzaju wiaty):
- szkieletu dachu,
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- pokrycia dachu z poliwęglanu,
- słupków,
- ram spawanych, rygli,
- gniazd na płyty osłonowe,
- materiału osłonowego (płyt ze sklejki, blach trapezowych i/lub szyb szklanych),
- kasetonów na rozkłady jazdy,
- szyb pleksi o grubości 4 mm do kasetonów rozkładów jazdy,
- słupków lub wsporników ławek,
- blatów ławek,
- fundamentów i połączeń fundamentów ze słupkami,
wykonywanie nowych fundamentów wiat (w celu przestawienia wiaty),
demontaż i montaż wiat,
dojazd ekipy remontowej do miejsca ustawienia wiaty.

Część B
 naprawę bądź wymianę uszkodzonych elementów wiat (w zależności od rodzaju wiaty):
- szkieletu dachu,
- pokrycia dachu z poliwęglanu,
- ram spawanych, rygli,
- gniazd na płyty osłonowe,
- materiału osłonowego (szyb szklanych),
- gablotki aluminiowej na rozkład jazdy,
- szyb pleksi o grubości 4 mm do kasetonów rozkładów jazdy,
- słupków lub wsporników ławek,
- blatów ławek,
- fundamentów i połączeń fundamentów ze słupkami,
 wykonywanie nowych fundamentów wiat (w celu przestawienia wiaty),
 demontaż i montaż wiat,
 dojazd ekipy remontowej do miejsca ustawienia wiaty.
2.2 Elementy wymieniane muszą być wykonane z takich samych materiałów i w takiej samej
technologii jak elementy oryginalne lub z materiałów równoważnych pod względem technicznojakościowym.
2.3 Umowa realizowana będzie przez WYKONAWCĘ samodzielnie/z udziałem podwykonawców:
____________________
§3
3.1 Wykonanie przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ odbywać się będzie sukcesywnie,
w zależności od potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO, wynikających z liczby uszkodzonych wiat.
WYKONAWCA zobowiązany jest do naprawy wiat, każdorazowo na podstawie odrębnego zlecenia
udzielonego przez ZAMAWIAJĄCEGO przesłanego WYKONAWCY w formie faksu o numerze
_____ lub e-maila _______ (każdorazowo za potwierdzeniem odbioru). W zleceniu podana będzie
lokalizacja wiaty i żądany zakres naprawy. Przekroczenia zakresu zlecenia obciąża WYKONAWCĘ –
bez możliwości żądania zapłaty.
3.2 Wykonanie zlecenia nastąpi w terminie ____ dni od wysłania przez ZAMAWIAJĄCEGO
zlecenia.
3.3 Z tytułu przekroczenia ww. terminu, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje kara umowna w
wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §4 pkt. 4.1 Umowy za każdy dzień zwłoki.
§4
4.1 Podstawę kalkulacji należnego WYKONAWCY wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu
umowy określonego w §1 Strony ustalają na kwotę ……………………………………………………
zł (słownie: ………………………………………….) netto, tj…………zł brutto w Części A
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oraz na kwotę …………………………………………………………………… zł (słownie:
………………………………………….) netto, tj…………zł brutto w Części B.
4.2 Wynagrodzenie należne z tytułu świadczenia usług i wykonywania robót (za poszczególne
czynności) kalkulowane będzie w następujący sposób: cena brutto razy współczynnik % zgodnie
z poniższymi tabelami przeliczeniowymi:
Część A
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Czynność

Współczynnik
%
naprawa lub wymiana szkieletu dachu
20,0
wymiana pokrycia dachu z poliwęglanu (1 m2)
1,0
wymiana blachy czołowej belki okapowej dachu
0,4
uzupełnienie oblistwowania pokrycia dachu (płaskowniki, kątowniki) (1 m)
0,3
wymiana jednego słupka wiaty (dot. wiat MFB I i MFB II)
5,0
wymiana jednego rygla
4,0
wymiana ramy spawanej (dot. wiat MFB III)
12,0
naprawa gniazda na płytę osłonową (dot. wiat MFB I)
1,0
montaż płyty osłonowej (dot. wiat MFB I)
0,5
wymiana materiału osłonowego (płyty ze sklejki, HPL lub blachy trapezowej)
3,5
w jednym segmencie ściany (1220 x 2000 mm)
wymiana materiału osłonowego (płyty ze sklejki, HPL lub blachy trapezowej)
3,0
w jednym segmencie ściany (1000 x 2000 mm)
wymiana materiału osłonowego (płyty ze sklejki, HPL lub blachy trapezowej)
2,0
w jednym segmencie ściany (700 x 2000 mm)
wymiana materiału osłonowego (płyty ze sklejki, HPL lub blachy trapezowej)
2,3
w jednym segmencie ściany (850 x 1300 mm)
wymiana materiału osłonowego (płyty ze sklejki, HPL lub blachy trapezowej)
1,0
w jednym segmencie ściany (850 x 700 mm)
wymiana szyby hartowanej gr. 8 mm (1335 x 2000 mm)
5,0
wymiana szyby hartowanej gr. 8 mm (960 x 2000 mm)
4,0
wymiana szyby hartowanej gr. 8 mm (1235 x 1149 mm)
3,0
wymiana szyby hartowanej gr. 8 mm (635 x 2000 mm)
2,5
naprawa lub wymiana kasetonu na rozkład jazdy
6,5
wymiana szyby pleksi do kasetonu rozkładu jazdy
3,0
wymiana blatu ławki
3,0
wymiana jednego słupka lub wspornika ławki
1,0
wymiana skrzydła gabloty reklamowej
9,0
wymiana szyby hartowanej gr. 4 mm w skrzydle gabloty reklamowej
3,0
(1190 x 1790 mm)
wymiana płyty z pleksi gr. 3 mm w gablocie reklamowej (1190 x 1787 mm)
2,5
wymiana lub naprawa ramy aluminiowej w gablocie reklamowej (1200 x 1800
5,0
mm)
wymiana lub naprawa zamka skrzydła gabloty reklamowej
0,5
wymiana lub naprawa zawiasu skrzydła gabloty reklamowej
0,3
wymiana wyłącznika różnicowo-prądowego 6A
2,0
wymiana świetlówki 34W (1200 mm)
0,2
wymiana startera
0,1
wykonanie jednego fundamentu punktowego (w celu przestawienia wiaty w inne
0,5
miejsce)
wymiana jednego fundamentu punktowego (wymagająca częściowego
4,0
demontażu i podniesienia wiaty)
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34.
35.
36.
37.
38.

wymiana jednego złącza słupka z fundamentem (wymagająca częściowego
demontażu i podniesienia wiaty)
demontaż wiaty
demontaż wiaty (kasacyjny)
montaż wiaty na fundamentach
dojazd ekipy remontowej do miejsca ustawienia wiaty (ryczałtowo – niezależnie
od rzeczywistej odległości dojazdu i liczby dojazdów niezbędnych do
zrealizowania naprawy)

3,0
6,0
2,0
4,0
5,0

Część B
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Czynność

Współczynnik
%
naprawa lub wymiana szkieletu dachu
20,0
wymiana pokrycia dachu z poliwęglanu (1 m2)
1,0
wymiana blachy czołowej belki okapowej dachu
1,0
uzupełnienie oblistwowania pokrycia dachu (płaskowniki, kątowniki) (1 m)
0,5
wymiana ramy spawanej
12,0
naprawa gniazda na płytę osłonową
1,0
montaż płyty osłonowej
0,5
wymiana szyby hartowanej gr. 8 mm (1210 x 1920 mm)
5,0
wymiana szyby hartowanej gr. 8 mm (530 x 1920 mm)
2,5
naprawa lub wymiana ramy aluminiowej gablotki aluminiowej na rozkład jazdy
6,5
naprawa lub wymiana zamka skrzydła gablotki aluminiowej na rozkład jazdy
0,5
naprawa lub wymiana zawiasu skrzydła gablotki aluminiowej na rozkład jazdy
0,5
wymiana szyby pleksi do gablotki aluminiowej rozkładu jazdy (1200 x 860 mm)
3,0
wymiana blatu ławki
3,0
wymiana jednego wspornika ławki
1,0
wykonanie jednego fundamentu punktowego (w celu przestawienia wiaty w inne
0,5
miejsce)
wymiana jednego fundamentu punktowego (wymagająca częściowego
4,0
demontażu i podniesienia wiaty)
wymiana jednego złącza słupka z fundamentem (wymagająca częściowego
3,0
demontażu i podniesienia wiaty)
demontaż wiaty
6,0
demontaż wiaty (kasacyjny)
4,0
montaż wiaty na fundamentach
4,0
dojazd ekipy remontowej do miejsca ustawienia wiaty (ryczałtowo – niezależnie
5,0
od rzeczywistej odległości dojazdu i liczby dojazdów niezbędnych do
zrealizowania naprawy)

4.3 Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy wynagrodzenie określone w pkt. 4.1 nie
może ulec zmianie na niekorzyść ZAMAWIAJĄCEGO.
4.4 Łączny zakres zleconych usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy, w okresie
obowiązywania umowy, nie przekroczy, co do wartości, cztero- i półkrotności ceny wskazanej
w pkt. 4.1 niniejszej umowy, tj. łącznej kwoty …………… brutto w odniesieniu do Części A oraz
półkrotności ceny wskazanej w pkt. 4.1 niniejszej umowy, tj. łącznej kwoty …………… brutto
w odniesieniu do Części B.
§5
5.1 Płatność wynagrodzenia WYKONAWCY z tytułu realizacji niniejszej umowy nastąpi przelewem
na następujący rachunek bankowy WYKONAWCY:
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………………………………..
5.2 ZAMAWIAJĄCY dokona płatności w terminie 14 (słownie: czternastu) 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.
5.3 W przypadku ewentualnej zwłoki w terminie płatności – określonym w pkt. 5.2 –
WYKONAWCA może dochodzić odsetek ustawowych od wartości niezrealizowanej płatności – za
każdy dzień zwłoki.
5.4 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
§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/

§7
W przypadku reklamacji jakości wykonanych prac objętych przedmiotem umowy – WYKONAWCA
będzie zobowiązany do naprawy w terminie do 2 (słownie: dwóch) dni od daty zgłoszenia wady przez
ZAMAWIAJĄCEGO.
§8
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 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.
§9
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.
§10
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
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50% (słownie: pięćdziesiąt procent) wartości brutto wynagrodzenia WYKONAWCY wskazanego w
§4 pkt. 4.1 umowy.
§11
Umowa zawarta jest na okres od dnia ________ do dnia ________ przy czym Umowa wygaśnie
automatycznie w przypadku przekroczenia limitu wynagrodzenia wskazanego w §4 pkt. 4.4
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.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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