URE.272.5.2019
UMOWA nr KB/…/URE/…-W/2019

Zawarta w dniu .............. 2019 roku w Gdyni w wyniku zamówienia nr …./19 prowadzonego
w sprawie nr URE.271.5.2019, pomiędzy:
Gminą Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, Al. Marszałka
Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326, reprezentowaną przez:
Marka Łucyka – wiceprezydenta Miasta Gdyni, na podstawie upoważnienia udzielonego zarządzeniem nr
15/18/VIII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powierzenia
wiceprezydentowi Miasta Gdyni prowadzenia spraw Gminy Miasta Gdyni oraz upoważnienia do wydawania
decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni,
zwaną w treści umowy Zamawiającym
a
…………………………………………., z siedzibą ……………………….,
NIP …………………………….….,
Regon ……………………………..,
zwany w treści umowy dalej Wykonawcą,
o następującej treści:
§1
1. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, instalację oraz
uruchomienie systemu wizyjnego do akwizycji obrazów wskaźnika LCD w ramach realizacji zadań
projektu ACT-NOW o parametrach zgodnych z ofertą Wykonawcy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 3/URE/2019 oraz złożoną
ofertą. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się współdziałać w celu sprawnej realizacji niniejszej
umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do 16 tygodni od dnia
podpisania umowy.
4. Przedmiot umowy zostanie dostarczony i zainstalowany na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni
przy ul. A. Grottgera 19 w pomieszczeniu administracyjnym, w którym znajduje się wnęka licznikowa.
5. Przedmiot umowy może być dostarczony i zamontowany w miejscu wskazanym w ust. 4 niniejszego
paragrafu po uprzednim ustaleniu terminu z Dyrekcją Szkoły.
6. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na komponenty systemu wizyjnego, tj. na kamerę,
obiektyw, wbudowany oświetlacz LED, obudowę oraz system optyczny, liczoną od dnia zatwierdzenia
protokołu uruchomienia o którym mowa w § 1 ust. 9.
7. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do usuwania
usterek, napraw, wymiany części wraz z przeglądami technicznymi.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe podczas lub w związku z
wykonaniem umowy, jak również z tytułu roszczeń cywilnoprawnych osób trzecich, spowodowanych
działalnością lub brakiem działania Wykonawcy przy wykonywaniu umowy.
9. Potwierdzeniem należytego wykonania przedmiotu umowy będzie protokół uruchomienia zatwierdzony
przez Zamawiającego. Osobą upoważnioną do zatwierdzenia protokołów ze strony Zamawiającego jest
Hanna Górecka-Banasik, ze strony Wykonawcy …………………...
10. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
realizacji projektu pod nazwą: ACT-NOW: Action for Energy Efficency in Baltic Cities #R060.
§2
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wymieniony w par. 1 przedmiot umowy łączną kwotę netto
…………… zł na podstawie faktury VAT, brutto …………………. zł (słownie: ………………………
zł brutto). Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia, w tym
koszty transportu i montażu.
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
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3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół uruchomienia zatwierdzony przez
Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 9.
4. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Fakturę należy wystawić na: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326.
§3
1. W przypadku niewykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w § 1 ust. 3 niniejszej
umowy Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości
0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, jednakże łączna wysokość kary
umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1
niniejszej umowy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.
3. W przypadku gdyby szkoda z tytułu nie wykonania przedmiotu zamówienia poniesiona przez
Zamawiającego przekraczała wysokość wskazanych kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo
do roszczenia uzupełniającego względem Wykonawcy.
§4
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Nie wymaga sporządzenia aneksu, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, przedłużenie terminu
wykonania przedmiotu umowy do 7 dni.
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego
prawa w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.
§6
Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy dwa dla Zamawiającego.
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