Załącznik numer 1 do pisma z dnia 13 kwietnia 2012 roku

WZÓR UMOWY

Umowa zawarta w dniu .........................2012 roku w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze
zmianami), pomiędzy:
ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym,
adres siedziby: 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS - 0000033480, posiadającym numer NIP: 525-000-82-70,
reprezentowanym przez działających z upoważnienia Dyrektora przez:
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
a
WYKONAWCĄ: …………………………………. z siedzibą w ……………………, przy ……………………,
NIP
…………………..,
REGON:
……………………….,
reprezentowanym
na
podstawie
……………………………. przez:
………………………………………….
o treści następującej:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa biletów 90-cio dniowych ulgowych i normalnych oraz
jednorocznych biletów seniora, lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie, kodowanych
na kartach zbliżeniowych, wydawanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM),
zwanych dalej „Biletami”, a w tym:
1) biletów ulgowych imiennych, strefa 1 - 5 szt. (x 4 kwartały);
2) biletów normalnych imiennych, strefa 1 i 2, - 5 szt. (x 4 kwartały);
3) biletów seniora, strefa 1 i 2 - 2 szt. (x 1 rok);
4) biletów normalnych imiennych strefa 1 - 90 szt. (x 4 kwartały).
2. Wykonawca realizować będzie składane przez Zamawiającego kwartalne zamówienia na Bilety, na
podstawie zamówień częściowych określających ilość i rodzaj Biletów.
3. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2013 roku.
§2
Zamawiający
zapłaci
Wykonawcy
za
realizację
przedmiotu
umowy
wynagrodzenie,
w wysokości nieprzekraczającej ……………….. zł brutto (słownie: ………………………………. złotych),
z uwzględnieniem następujących cen jednostkowych:

1) bilety 90 – dniowe, ulgowe imienne, strefa 1, w cenie brutto: 1 szt. - ……………….. zł (słownie zł:
…………………...............................);
2) bilety 90 – dniowe, normalne imienne, strefa 1 i 2, w cenie brutto: 1 szt. - …………….. zł (słownie zł:
………………………………………….);
3) bilety seniora, strefa 1 i 2,
………………………………………...);

w

cenie

brutto:

1

szt.

-

…………

zł

(słownie

zł:

4) bilety 90 – dniowe, normalne imienne strefa 1, w cenie brutto: 1 szt. - …………………. zł (słownie zł:
………………………………………….).
§3
Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z poniższymi warunkami:
1) zamówienia częściowe będą przesyłane przez Zamawiającego do osoby wyznaczonej przez
Wykonawcę ………….........., tel.: .............…….., nie później niż 3 dni robocze przed terminem pobrania
Biletów;
2) wydanie Biletów Zamawiającemu nastąpi w siedzibie Wykonawcy, do rąk osoby upoważnionej przez
Zamawiającego do ich odbioru;
3) Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia należności za Bilety, na rachunek bankowy numer
…………………………… na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, płatnej w terminie 7 dni od
daty jej wystawienia;
4) w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury VAT w terminie podanym na fakturze
VAT, Wykonawcy należą się odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia;
5) za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego;
6) z chwilą odbioru Biletów na Zamawiającego przechodzą wszelkie ryzyka związane z posiadaniem
biletów, w szczególności ryzyko utraty, rabunku, kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia
i innych podobnych zdarzeń.
§4
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 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
§5
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają następujące kary
umowne:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia
określonej w § 2 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących
po stronie Wykonawcy;
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia
określonej w § 2 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego.
2. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, gdy szkoda przekracza wysokość ustalonych kar.
3. Zamawiający i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku zdarzeń wywołanych przez
siłę wyższą.

§6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)
2. W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza
następujące zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Stron,
b) zmianę ceny Biletów o procent wzrostu cen zakupu biletów, ustalony w uchwale Rady Miasta
Stołecznego Warszawy,
c) zmniejszenia ilości przedmiotu umowy do wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto.
3. Wszystkie ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy strony będą starały się załatwić
polubownie, jednak w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia spory rozstrzygać będzie
sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Integralną część Umowy stanowi:
Załącznik nr 1 – kserokopia oferty Wykonawcy
Załącznik nr 2 – statut Wykonawcy.
6. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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