UMOWA NR ZP.322.

.2018

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
zawarta ……… ………………………………… 2018 r. pomiędzy:
Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631 100 66 40,
w imieniu i na rzecz którego działa:
Pani Brygida Jankowska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach
ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,
a ……………………………………………………………………………………………., NIP ………………………….. ,
w imieniu i na rzecz którego działa:
…………………………………………………………………………………………….,

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego (rozeznanie rynku), w oparciu o art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze
zm.) – o wartości do 30 000 euro, została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1.

2.
3.
4.

5.

Przedmiotem
niniejszej
umowy
jest
dostawa
papierowych
biletów
jednorazowych/krótkookresowych KZK GOP (obowiązujących na mocy Porozumienia w sprawie
zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego, zawartego pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską
Metropolią, KZK GOP w Katowicach, MZKP w Tarnowskich Górach, Gminą Miasto Tychy oraz
Gminą Rudziniec) na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego „Czas na sukces” .
Szczegółowy przedmiot zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości zamawianych biletów.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen biletów w przypadku zmiany cennika opłat
Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
(KZK GOP). Zmiana cen biletów z przyczyny określonej powyżej nie determinuje zmiany
niniejszej umowy i wywołuje skutek od momentu obowiązywania nowego cennika. Wykonawca
zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zmianie cen jednostkowych biletów.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rabatu, zmiana ceny poszczególnych biletów
zostanie dokonana następująco: od nowej ceny nominalnej podanej w cenniku opłat zostanie
zastosowany rabat, który Wykonawca podał w złożonej ofercie.
Umowa będzie realizowana maksymalnie do kwoty brutto w wysokości 19 488,00 zł
(słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem 00/100) lub terminu
obowiązywania niniejszej umowy.
§2
Zasady oznakowania i przechowywania dokumentacji dotyczącej przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na dokumentach dotyczących realizacji
przedmiotu umowy obowiązującej informacji o współfinansowaniu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją
przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2027 r., w sposób zapewniający
dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu
archiwizacji dokumentów związanych z realizacją zamówienia.
3. W przypadku zmiany adresu archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia
lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, o którym mowa w § 2 pkt 2,
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Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów
związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
4. Zamawiający, Instytucja Zarządzająca (Zarząd Województwa Śląskiego) oraz inne uprawnione
podmioty mają prawo kontroli Wykonawcy odnośnie należytego wykonywania postanowień
umowy.
5. Wykonawca zapewni podmiotom kontrolującym, o których mowa w § 2 pkt 4 prawo wglądu
we wszystkie dokumenty związane z realizacją przedmiotu umowy.
§3
Terminy i miejsce dostaw
1. Przedmiot umowy będzie dostarczany do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie
Gliwic: ul. Bojkowska 20, ul. Górnych Wałów 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
wskazania innego niż ww. miejsca dostawy na terenie Gliwic.
2. Zamawiający będzie każdorazowo informował Wykonawcę, w terminie nie późniejszym niż ……
dni roboczych, w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę, o miejscu
dostawy przedmiotu umowy oraz jego ilości.
3. Do składania zamówień oraz odbioru przedmiotu umowy w trakcie trwania niniejszej umowy
ze strony Zamawiającego upoważnione są: Katarzyna Jachna, Joanna Grajdek, Paulina
Janecka-Szuster, Magdalena Ogrodniczek-Majgier.
§4
Okres trwania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.
2. Dostawa przedmiotu umowy będzie realizowana każdorazowo na koszt Wykonawcy, do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego na terenie Gliwic.
§5
Sposób dokonywania rozliczeń i płatności
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające
z faktycznej ilości dostarczonego przedmiotu umowy.
2. Każda faktura (w tym faktura korygująca) musi zawierać dane Miasta Gliwice jako podatnika
VAT, tj. następujące dane jako Nabywcy:
Miasto Gliwice
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
NIP: 631 100 66 40
Dodatkowo w polu „odbiorca” lub „adresat” lub w innym dowolnym miejscu na fakturze należy
umieścić dopisek: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 44100 Gliwice (bez wskazania nr NIP).
3. Płatności z tytułu przedłożonych faktur częściowych, tj. za dostarczony przedmiot umowy, będą
realizowane przez Zamawiającego w terminie do 14 dni kalendarzowych, od dnia dostarczenia
przez Wykonawcę faktury częściowej i będą one stanowić iloczyn ilości dostarczanych biletów
oraz ich cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
4. Zamawiający zapłaci faktury, o których mowa w § 5 pkt 2 tylko za przyjęty przez
Zamawiającego przedmiot umowy.
5. W razie opóźnienia w zapłacie należnych Wykonawcy płatności, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy odsetki od wymagalnej kwoty w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień
zwłoki powyżej terminu płatności.
6. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług ceny brutto wskazane w umowie –
ulegają stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem
obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie
ulegnie zmianie.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach
księgowych (fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie,
przyjmuje się za prawidłowy termin określony w niniejszej umowie.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
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Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków projektu „Czas
na sukces”.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.

§6
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy oraz za szkody powstałe podczas wykonywania umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli działalności Wykonawcy w zakresie objętym
niniejszą umową.
§7
Odpowiedzialność odszkodowawcza
1. Odpowiedzialność z tytułu nie wykonania, bądź nie należytego wykonania umowy Strony
ustalają w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), gdy Zamawiający odstąpi od umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
w dostarczaniu przedmiotu umowy lub usunięciu wad.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc
pięćset złotych), w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiada Zamawiający.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktur
wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy.
5. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w § 7 pkt 2 i 3 Strony mają prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, kiedy wysokość kar umownych
określonych w § 7 pkt 2 i 3 nie pokrywa powstałych szkód.
6. Kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
a. będą naliczane do wysokości 50% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 1 pkt 5 niniejszej umowy,
b. w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartość, o której mowa w § 7 pkt 6
lit a, kary umowne nie będą naliczane.
7. Wykonawca w pełnym zakresie ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym
powierzy wykonanie części przedmiotu umowy lub określone czynności związane z realizacją
przedmiotu umowy.
§8
Odstąpienie od umowy
1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy przez jedną ze stron, drugiej stronie
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, gdy:
a. Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy,
b. jedna ze stron zaniechała realizacji obowiązków wynikających z umowy,
c. wszczęto postępowanie likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy,
d. zajęto składniki majątkowe Wykonawcy mające wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. We wskazanych w § 8 pkt 1 lit. a – b przypadkach odpowiednio Wykonawca lub Zamawiający
są zobowiązani do pisemnego wezwania drugiej strony do realizacji zobowiązań umownych
ze wskazaniem terminu przystąpienia do ich realizacji. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje
stronie, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego w wezwaniu druga strona nie przystąpiła
do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy może
nastąpić w tym przypadku w terminie 5 dni od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu.
3. We wskazanych w § 8 pkt 1 lit c – d przypadkach Zamawiającemu przysługuje prawo
do odstąpienia od umowy w terminie 5 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie.
4. Zamawiającemu przysługuje dodatkowo prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania. Odstąpienie od umowy może nastąpić
w tym przypadku w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych
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okolicznościach. W tym przypadku nie przysługuje Wykonawcy kara umowna zastrzeżona w § 7
pkt 3 niniejsze umowy.
§9
Postanowienia szczegółowe
Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu umowy Strony wyznaczają:
1. Magdalenę Ogrodniczek-Majgier
2. ................................................

- reprezentującą Zamawiającego,
- reprezentującego Wykonawcę.

§ 10
Postanowienia ogólne
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wyszczególnieni we wstępie niniejszej umowy,
oświadczają, że posiadają umocowania prawne pozwalające na prawomocne podpisanie
niniejszej umowy.
4. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory, Strony poddają pod rozstrzygniecie
właściwego miejscowo i rzeczowo Sądu Powszechnego w miejscu siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1
do umowy nr ZP.322.
.2018

Dostawę biletów jednorazowych/krótkookresowych dla uczestników i uczestniczek projektu „Czas na sukces”

Lp.

Nazwa produktu

Opis produktu

Ilość

Cena
jednostkowa
brutto

Bilet uprawniający do przejazdu jednorazowego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej 5000
Bilet jednorazowy
1.
Metropolii w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu
krótkookresowy normalny
skasowania (z możliwością przesiadek) - normalny
Bilet jednorazowy
2.
krótkookresowy ulgowy

Bilet uprawniający do przejazdu jednorazowego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej 2180
Metropolii w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu
skasowania (z możliwością przesiadek) - ulgowy
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