Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Materiały Przetargowe - ZKM/ZC/218/17
Załącznik nr 3
PROJEKT UMOWY

Umowa nr ZKM/ZC/218/I/II/17
zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego
w trybie przetargu nieograniczonego nr ZKM/ZC/218/17
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 niniejszej umowy jest dostawa I/II 1, dla ZAMAWIAJĄCEGO.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz zestawienie cen zawiera załącznik numer 1 do niniejszej
umowy pn. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1.2 WYKONAWCA jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy samodzielnie, bez udziału
podwykonawcy/podwykonawców.
1.3 WYKONAWCA oświadcza, że osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy posiadają
wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
1.4 WYKONAWCA oświadcza, iż jest upoważniony do sprzedaży prawa do korzystania z
oprogramowania w ramach niniejszej umowy, o którym mowa w załączniku numer 1 – OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w szczególności przejmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu
wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogą wystąpić przeciwko Zamawiającemu w związku z
korzystaniem przez niego z praw należących do osób trzecich, a w szczególności z praw autorskich,
patentów, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych lub znaków
towarowych, jeżeli normalne korzystanie z przedmiotu umowy wymaga korzystania z tych praw. W
przypadku ujawnienia się roszczeń osób trzecich Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne czynności
i działania zabezpieczające Zamawiającego przed roszczeniami, stratami, kosztami lub innego rodzaju
odpowiedzialnością wobec osób trzecich. W przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego strat,
kosztów, wydatków lub konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, za które Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności, Wykonawca zobowiązany jest do ich pokrycia lub zwrotu w pełnej
wysokości.

I – „oprogramowania komputerowego Adobe Creative Cloud For Teams PL WIN/MAC GOV [subskrypcja na 1 rok,
ważna od dnia 15.12.2017 roku] – w ilości 1 (słownie: jedna) sztuka”
II – „licencji oprogramowania SQL Server Standard Core 2017 Government OPEN 2 Licenses No Level Core License
Qualified (pakiet dwóch licencji) - w ilości 6 (słownie: sześć) sztuk”
1
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§2
WYKONAWCA jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy wskazanego w §1 w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2017 roku.
§3
3.1 Wartość wynagrodzenia WYKONAWCY należnego z tytułu realizacji przedmiotu umowy
określonego w §1 Strony ustalają na kwotę _________________ złotych (słownie:
_________________ /100) brutto.
Kwota ta zawiera:
a) wartość przedmiotu umowy (ze wszystkimi kosztami niezbędnymi do realizacji przedmiotu
umowy),
b) podatek VAT.
3.2 Kwota określona w pkt.3.1 nie będzie podlegała zmianom na niekorzyść dla Zamawiającego.
§4
4.1 Płatność należności z tytułu wykonania niniejszej umowy nastąpi przelewem
na następujący rachunek bankowy WYKONAWCY widniejący na doręczonej przez niego fakturze
VAT.
4.2 ZAMAWIAJĄCY dokona płatności w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty realizacji
przedmiotu umowy (potwierdzonej protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela
ZAMAWIAJĄCEGO) oraz doręczenia faktury VAT. Błędnie wystawiona faktura VAT lub odmowa
podpisania protokołu odbioru z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY powoduje przerwanie
biegu terminu zapłaty, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Termin ten biegnie na nowo po
dostarczeniu prawidłowej faktury VAT lub usunięcia przeszkód braku podpisu protokołu odbioru ze
strony ZAMAWIAJĄCEGO.
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.
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 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).
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§6
6.1 Do koordynowania realizacji przedmiotu umowy oraz przekazywania wzajemnych uwag
wynikających z realizacji niniejszej umowy upoważnieni są:
a/ ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:
imię i nazwisko: Mirosław Małek
stanowisko służbowe: specjalista ds. organizacyjnych i informatycznych
dni pracy: poniedziałek-piątek
godziny pracy: 7.30-15.00
numer faksu: 58 623 30 22
numer telefonu: _________________
adres e-mail: _________________;
b/ ze strony WYKONAWCY :
imię i nazwisko: _________________
stanowisko służbowe: _________________
dni pracy: poniedziałek-piątek
godziny pracy: _________________
numer telefonu: _________________
adres e-mail: _________________
6.2 Koordynatorzy nie posiadają upoważnienia do składania oświadczeń zmierzających
do zmiany treści umowy, jej zakończenia (wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia) uznania lub
zwolnienia z długu, potrącenia, przelewu/kompensaty wierzytelności wynikających z umowy, chyba
że są oni członkami organów Stron i posiadają umocowanie lub odrębne pełnomocnictwo do działania
w imieniu Strony.
6.3 Zmiana lub zastępstwo osoby, o której mowa w §6 pkt 6.1:
a) nie wymaga zmiany umowy,
b) dokonywana będzie w formie pisemnego powiadomienia drugiej Strony umowy .
§7
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.
§8
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego.
§9
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej
w postaci obustronnie podpisanego aneksu.
§10
Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu
sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.
§11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
§12
Integralną część umowy stanowią :
1/ załącznik numer 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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2/ oferta złożona przez WYKONAWCĘ w przetargu nieograniczonym nr ZKM/ZC/218/17.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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