Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Materiały Przetargowe - ZKM/ZC/201/17
Załącznik nr 3
PROJEKT UMOWY

Umowa nr ZKM/ZC/201/I/II/17
zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego
w trybie przetargu nieograniczonego nr ZKM/ZC/201/17
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 dostawa asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do 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
WYKONAWCA
jest
zobowiązany
do
realizacji
w nieprzekraczalnym terminie do dnia ……………………roku.

przedmiotu

umowy

§3
Wynagrodzenie WYKONAWCY należne z tytułu realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają na
kwotę ………………… złotych (słownie:……………….…………………) brutto .
Kwota ta zawiera:
dotyczy CZĘŚCI 1*:
 wartość przedmiotu umowy [w tym koszty: tłoczenia logo – zwykłe - tłoczone według wzoru
wskazanego w Załączniku nr 1 do MP („WZÓR LOGO ZKM DO TŁOCZENIA NA
KALENDARZACH KSIĄŻKOWYCH”); matrycy – logo; tłoczenia roku, koszty dostawy
przedmiotu zamówienia do siedziby ZAMAWIAJĄCGO],
 podatek VAT.
dotyczy CZĘŚCI 2*:
 wartość przedmiotu umowy  w tym koszty: wykonania wydruku/wydruków próbnych i koszty
dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO,
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podatek VAT.

§4
4.1
Płatność
należności
z
tytułu
realizacji
umowy
nastąpi
przelewem
na następujący rachunek bankowy WYKONAWCY:
………………………………..
4.2 ZAMAWIAJĄCY dokona płatności w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od daty realizacji
przedmiotu umowy, potwierdzonej protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela
ZAMAWIAJĄCEGO oraz doręczenia faktury VAT.
4.3. 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
4.4 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 nie dotrzyma terminu realizacji przedmiotu umowy (wskazanego w §2) zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 1% ( słownie: jeden procent) wartości
brutto wynagrodzenia WYKONAWCY wskazanego w §3 umowy za każdy dzień zwłoki.
5.2 W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięć
procent) wartości brutto wynagrodzenia WYKONAWCY wskazanego w §3 umowy.
5.3 W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO –
ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięć
procent) wartości brutto wynagrodzenia WYKONAWCY wskazanego w §3 umowy.
5.4 Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego
wartość zastrzeżonych kar umownych .
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 przedmiotu umowy (zmniejszenia jego wysokości).
§6
Do koordynowania realizacji przedmiotu umowy oraz przekazywania wzajemnych uwag
wynikających z realizacji niniejszej umowy upoważnione są:
a/ ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:
imię i nazwisko:
stanowisko służbowe:
dni pracy:
godziny pracy:
numer faksu:
numer telefonu:
adres e-mail:
b/ ze strony WYKONAWCY
imię i nazwisko:
stanowisko służbowe:
dni pracy:
godziny pracy:
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numer faksu:
numery telefonów:
adres e-mail:

1.

2.

§7
WYKONAWCA będzie zobowiązany
do wymiany zareklamowanego przez
ZAMAWIAJĄCEGO przedmiotu umowy na wolny od wad w terminie do 7 (słownie: siedmiu)
dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady przez ZAMAWIAJĄCEGO .
WYKONAWCA udziela 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot Umowy.

§8
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.
§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
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego.
§11
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej
w postaci obustronnie podpisanego aneksu.
§12
Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu
sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.
§13
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
§14
Integralną część umowy stanowią :
1/ załącznik numer 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2/ oferta złożona przez WYKONAWCĘ w przetargu nieograniczonym nr ZKM/ZC/201/17.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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