Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
znak nr ZKM/ZP/01/2018

UMOWA NR ZKM/ZP/01/2018
zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego nr ZKM/ZP/01/2018
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
marketingowych preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gdyni w 2018 roku
na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik numer 1 do niniejszej umowy
pn. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
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
Wysokość wynagrodzenia WYKONAWCY z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonego
w §1
Strony ustalają na kwotę .................. zł (słownie: ……………………………………………).
Kwota ta zawiera:
- wartość przedmiotu umowy ,
- podatek VAT.
§3
3.1 Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy w wysokości wskazanej w §2
umowy przysługuje WYKONAWCY wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia przez WYKONAWCĘ
następujących warunków:
 osiągnięcie minimalnego wymaganego stanu realizacji liczby wywiadów w każdym
z wyszczególnionych w pkt. 22 załącznika numer 1 do umowy - SZCZEGÓŁOWY OPIS
PRZEDMIOTU UMOWY WRAZ Z TERMINAMI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY etapów badania;
 realizacja co najmniej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) z liczby wywiadów
wyszczególnionych na otrzymanych listach w każdej z 22 dzielnic do zakończenia II etapu;
 realizacja co najmniej 1 100 (słownie: tysiąc sto) wywiadów z listy podstawowej w całym
badaniu;
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 nie stwierdzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO uchybień opisanych w pkt. 3.2 ppkt. d) oraz e).
Do zakończenia II etapu WYKONAWCA zrealizować może maksymalnie 70% (słownie:
siedemdziesiąt procent) z liczby wyszczególnionych wywiadów w każdej z 22 dzielnic. Wywiady
zrealizowane w tym okresie w każdej dzielnicy ponad ten wskaźnik nie zostaną przez
ZAMAWIAJĄCEGO zaliczone.
3.2 Obniżenie wynagrodzenia należnego WYKONAWCY z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej
umowy wskazanego w §2 pkt.2.1 umowy nastąpi w przypadkach:
a. w przypadku nie osiągnięcia, z przyczyn występujących po stronie WYKONAWCY, minimalnego
wymaganego stanu realizacji liczby wywiadów w każdym z etapów ZAMAWIAJĄCY obniży
wynagrodzenie należne z tytułu realizacji przedmiotu umowy o 5% (słownie: pięć procent) za każdy
etap, w którym nie udało się osiągnąć minimalnego wymaganego stanu realizacji,
b. przy realizacji, z przyczyn występujących po stronie WYKONAWCY, mniej niż 50% (słownie:
pięćdziesiąt procent) z liczby wywiadów wyszczególnionych na otrzymanych listach w każdej z 22
dzielnic do zakończenia II etapu badań, ZAMAWIAJĄCY obniży wynagrodzenie należne z tytułu
realizacji przedmiotu umowy o 1,5% (słownie: jeden procent, 50/100) za każdą z dzielnic, w których
nie udało się zrealizować minimalnej wymaganej liczby wywiadów,
c. w wypadku realizacji łącznie w całym badaniu mniejszej niż 1 100 (słownie: tysiąc sto) liczby
wywiadów z „Listy Podstawowej”, ZAMAWIAJĄCY obniży wynagrodzenie należne z tytułu realizacji
przedmiotu umowy o:
 5% (słownie: pięć procent) w wypadku realizacji minimum 1 000 (słownie: tysiąc) wywiadów z
osobami z „Listy Podstawowej” i nie więcej niż 1 000 (słownie: tysiąc) z „List Rezerwowych”;
 10% (słownie: dziesięć procent) w wypadku realizacji minimum 900 (słownie: dziewięćset)
wywiadów z osobami z „Listy Podstawowej” i nie więcej niż 1 100 (słownie: tysiąc sto )
z „List Rezerwowych”;
 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) w wypadku zrealizowania mniej niż 900 (słownie:
dziewięćset) wywiadów z osobami z „Listy Podstawowej” i więcej niż 1 100 (słownie: tysiąc
sto) z „List Rezerwowych”,
d. ZAMAWIAJĄCY każdorazowo obniży wynagrodzenie należne z tytułu realizacji przedmiotu umowy
o 5 zł (słownie: pięć złotych) brutto w przypadku:
 opóźnionego (nie uzgodnionego) przekazania ZAMAWIAJĄCEMU zrealizowanych wywiadów
za każdy dzień opóźnienia za każdy wywiad,
 opóźnionego (nie uzgodnionego) przekazania ZAMAWIAJĄCEMU „karty ankietera” –
za każdą kartę ankietera za każdy dzień opóźnienia,
e. ZAMAWIAJĄCY każdorazowo obniży wynagrodzenie należne z tytułu realizacji przedmiotu umowy
o 10 zł (słownie: dziesięć złotych) brutto w przypadku:
- udowodnionego przeprowadzenia wywiadu z niewłaściwą osobą,
- wpisania niewłaściwej daty, godziny lub adresu na kwestionariuszu.
3.3 Zapisy w pkt.3.2 lit. a), b), c), d) nie wykluczają się.
W przypadku wystąpienia więcej niż jednego z opisanych w pkt.3.2 lit. a), b), c), d) przypadków na łączny wskaźnik obniżenia wynagrodzenia WYKONAWCY składać się będzie suma wskaźników w
poszczególnych punktach np. WYKONAWCA nie osiągnie minimalnego stanu realizacji 400 (słownie:
czterysta) wywiadów w I etapie (pkt. 3.2 lit. a.), nie osiągnie minimalnego stanu realizacji 1500
(słownie: tysiąc pięćset) wywiadów w III etapie (pkt. 3.2 lit. a.), zrealizuje do zakończenia II etapu
mniejszą liczbę wywiadów niż minimalna wymagana w dwóch dzielnicach (pkt. 3.2 lit. b), zrealizuje
mniej niż 900 (słownie: dziewięćset) wywiadów z Listy Podstawowej łącznie w całym badaniu (pkt. 3.2
lit. c, tiret 3) – wynagrodzenie zostanie obniżone o 38% (słownie: trzydzieści osiem procent)
(5%+5%+1.5%+1.5%+25%). Po obniżeniu wynagrodzenia o wyliczony wskaźnik, zostanie ono
następnie obniżone o kwotę, na którą składać się będą wszystkie odnotowane uchybienia opisane w
pkt. 3.2 lit. d oraz pkt. 3.2 lit. e (jeżeli wystąpią).
3.4 ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do przekazywania WYKONAWCY informacji
o
stwierdzonych uchybieniach w formie pisemnego raportu w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych
od daty zdania wywiadu lub karty ankietera (dot. pkt. 3.2 lit. d) oraz 10 (słownie: dziesięciu) dni
roboczych od daty zdania wywiadu w przypadku uchybień opisanych w pkt. 3.2
ppkt. e. WYKONAWCA w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od daty otrzymania kopii
raportu ma prawo do zajęcia stanowiska i przedstawienia wyjaśnień odnośnie przyczyn
nieprawidłowości lub zastrzeżeń do raportu.
3.5 Informacje o stanie realizacji poszczególnych etapów badań będą przekazywane WYKONAWCY
przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od daty zakończenia etapu.
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3.6 W terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od daty zakończenia całości badań, tj. dnia
w którym WYKONAWCA zrealizuje prawidłowo wszystkie 2 000 (słownie: dwa tysiące) wymaganych
wywiadów lub najpóźniej od dnia zadeklarowanego przez WYKONAWCĘ terminu zakończenia etapu
IV - ZAMAWIAJĄCY sporządzi raport z wykonania całości badań. Raport zostanie sporządzony w 2
(słownie: dwóch) kopiach po jednej dla każdej ze stron i podpisany przez WYKONAWCĘ oraz
ZAMAWIAJĄCEGO. Raport będzie stanowił protokół odbioru przedmiotu umowy.
§4
4.1 Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy – wskazane w §2 pkt. 2.1 umowy – płatne
będzie w terminie 7 (słownie: siedmiu) 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 – p........................ - ............................- tel. ......................
/imię i nazwisko/
/stanowisko
służbowe/
/ numer telefonu/
.........................
..........................................................
/ numer faksu /
/ dni i godziny pracy/
b. ze strony WYKONAWCY
– p........................ - ............................- tel. ......................
/imię i nazwisko/
/stanowisko
służbowe/
/ numer telefonu/
.........................
..........................................................
/ numer faksu /
/ dni i godziny pracy/
§6
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony – do dnia ......................... roku. Szczegółowy
harmonogram realizacji przedmiotu umowy zawiera załącznik numer 1 do umowy - SZCZEGÓŁOWY
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
§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
Odstąpienie od umowy:
a) w przypadku stanu realizacji, w którym po zakończeniu danego etapu liczba zrealizowanych jest
o 200 (słowie: dwieście) wywiadów mniejsza niż minimalnie wymagana, i wynika to z winy
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WYKONAWCY
-ZAMAWIAJĄCY
odstąpi
od
umowy
ze
skutkiem
natychmiastowym
po zakończeniu danego etapu bez wypłacenia WYKONAWCY wynagrodzenia należnego z tytułu
realizacji przedmiotu umowy. Nie stosuje się wówczas zapisów §3 pkt.3.2 umowy;
b) ZAMAWIAJĄCY zastrzega prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy i niezapłacenia
WYKONAWCY wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji przedmiotu umowy w przypadku
udowodnionego fałszowania wyników badań;
c) 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
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.
§10
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych .
§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
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
a/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego- znak:
ZKM/ZP/01/18
b/ oferta złożona przez WYKONAWCĘ w przetargu nieograniczonym - znak: ZKM/ZP/01/18
c/ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik numer 1 do umowy ,
d/ WZOR KWESTIONARIUSZA - załącznik numer 1 do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
e/ WZÓR LISTY RESPONDENTÓW - załącznik numer 2 do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
f/ INSTRUKCJA PROWADZENIA WYWIADU - załącznik numer 3 do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
g/ WZÓR KARTY ANKIETERA - załącznik numer 4 do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
§14
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
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