
P r o j e k t  u m o w y       Załącznik nr 4 

 

U M O W A  

nr …………….. 

zawarta w Gdyni w dniu …………….. 2020 roku  

pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy 81-
338), przy ul. Bernarda Chrzanowskiego 10, NIP 586-001-49-32, zwanym  
w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
 
 …………………………………………………………….. 
 przy kontrasygnacie ................................ 

a: 
 

 ……………………………………………………… z siedzibą  
  
w …………………………………………………… 
 zarejestrowanym w (Sąd-Nr KRS/Urząd – wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej) 

1)  w przypadku spółek prawa handlowego - art. 206, 230 i 374  Kodeksu spółek  handlowych 
2)  w przypadku s.c. - imiona i nazwiska wspólników, nazwy i adresy prowadzania działalności 

gospodarczej, NIP, REGON 
3)  w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko, nazwa i adres prowadzania działalności 

gospodarczej, NIP, REGON 
 
zwanym w dalszej treści umowy  „Wykonawcą” , reprezentowanym przez: 
 
1. ………………………………………… 
2. …………………………………………. 

W następstwie wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej po przeprowadzeniu postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 

Udostępnienie i obsługa systemu monitoringu pojazdów, w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (ustawy nie stosuje się),  podpisano umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy  

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest montaż i konfiguracja fabrycznie nowych urządzeń GPS, sond 

paliwa i innych niezbędnych składników osprzętu oraz wdrożenie, obsługa i serwis gwarancyjny 
systemu GPS do monitorowania pojazdów eksploatowanych przez Urząd Morski w Gdyni, zgodnie 
ze szczegółowym wykazem pojazdów stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Montaż i kalibracja wszystkich niezbędnych składników systemu monitorowania, winien się odbyć 
w siedzibie Zamawiającego lub wskazanych placówkach terenowych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać montażu nowych urządzeń GPS wraz z osprzętem 
niezbędnym do poprawnego działania systemu w terminie do … tygodni od dnia podpisania 
umowy. Wykonawca dostarczy karty specyfikacji technicznej zastosowanych lokalizatorów GPS. 
Naliczanie opłaty za abonament nastąpi po podpisaniu protokołu potwierdzającego pełną 
funkcjonalność i sprawność systemu. 



4. Przedmiot zostanie wykonany zgodnie z treścią złożonej oferty i warunkami określonymi w opisie 
przedmiotu zamówienia oraz niniejszej umowie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w wykazie pojazdów, o którym mowa w ust. 1, 
zmiany polegających na zmianie ilości pojazdów objętych przeglądami systemem monitorowania. 
Ewentualne zmiany polegające dopisaniu lub wykreśleniu pojazdów z wykazu zostaną przekazane 
Wykonawcy w formie pisemnej a wykaz zostanie odpowiednio zmodyfikowany i podpisany przez 
obie strony. Modyfikacja wykazu pojazdów nie stanowi zmiany umowy wymagającej sporządzenia 
aneksu do niniejszej umowy. Zmiany powyższe nie naruszają postanowień ust. 6 . 

6. Niniejszą umowę strony zawierają na okres do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.  
 
 

§ 2 
Warunki świadczenia usługi 

 
1. Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy z ramienia Wykonawcy pełnić 

będzie:………………………………………… Zmiana wskazanej osoby może nastąpić w formie pisemnego 
oświadczenia Wykonawcy/Zamawiającego i nie wymaga zawierania aneksu do umowy. 

2. Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy z ramienia Zamawiającego pełnić 
będzie:……………………………………….. Zmiana wskazanej osoby może nastąpić w formie pisemnego 
oświadczenia Wykonawcy/Zamawiającego i nie wymaga zawierania aneksu do umowy. 

3. W pojazdach, w których istnieje możliwość czytania danych z szyny CAN kontrola paliwa będzie 
odbywać się z wykorzystaniem szyny CAN oraz modułu ekojazdy.  

4. W przypadku pozostałych pojazdów kontrola paliwa będzie odbywać się z zastosowaniem 
dodatkowych sond paliwa zamontowanych przez Wykonawcę w zbiornikach paliwa.  

5. Zamawiający przekazał Wykonawcy informacje dotyczące maksymalnej wysokości zbiorników 
paliwa, ilości oraz materiału, z którego wykonano zbiorniki -  dotyczy pojazdów, w których 
monitorowanie paliwa odbywa się za pomocą sond umieszczonych w zbiornikach paliwa. 

6. Zamawiający pokryje wszelkie koszty usunięcia ewentualnych usterek powstałych w pojazdach, 
związanych z montażem jakichkolwiek składników systemu monitorowania. 

 

 
§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

 
1. Zamawiający za realizację niniejszego przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości ………..zł brutto (słownie: ……………..), w tym podatek VAT w stawce   …  %. 
Wynagrodzenie obejmuje: 

Lp. Nazwa Cena jednostkowa 
zł brutto  

Ilość Razem zł brutto 

[kol.3 x kol.4] 

1 2 3 4 5 

1. Dostawa i montaż sond paliwa  12 szt.  

2. Abonament miesięczny za  użyczenie 
innych niezbędnych składników 
osprzętu (lokalizatory GPS i inne, w tym 
ich montaż) oraz obsługę i serwis 
gwarancyjny systemu monitoringu dla 
46 szt. lokalizatorów GPS (12 pojazdów 
z sondami paliwa oraz 34 pojazdy bez 
sond paliwa)  

 36 miesięcy  

Ogółem brutto:  



 
2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku zmian w wykazie pojazdów polegających na dodaniu 

nowych pojazdów lub usunięciu pojazdów, wynagrodzenie maksymalne może ulec obniżeniu lub 
zwiększeniu ze względu zmianę ilości pojazdów objętych monitorowaniem, przy czym koszty 
jednostkowe składników systemu i cena za abonament będą identyczne jak w przypadku 
pojazdów podobnego typu. 

3. Na wynagrodzenie Wykonawcy, składa się wynagrodzenie brutto za dostawę i montaż sond 
paliwowych, które pozostają własnością Zamawiającego, a następnie (po podpisaniu protokołu 
potwierdzającego pełną funkcjonalność i sprawność systemu) abonament miesięczny za 
użyczenie pozostałych niezbędnych składników osprzętu (lokalizatory GPS i inne, w tym ich 
montaż) oraz obsługę i serwis gwarancyjny systemu monitoringu.  

4. Faktury za poszczególne usługi będą płatne przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 
przelewem, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury – z rachunku bankowego 
Zamawiającego na, wskazany na fakturze, rachunek bankowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłacenia faktury za wykonana usługę dopiero po 
sprawdzeniu poprawności wykonanej usługi, jednak nie później, niż w terminie określonym w 
ust. 4. 

6. Oświadczamy ze jesteśmy płatnikami podatku VAT i posiadamy następujące numery identyfikacji 
podatkowej:  
a) Zamawiający: PL 5860014932 

       b)   Wykonawca:  ………………. 
7. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 
8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 
 

 
§ 4 

Gwarancja jakości, reklamacje, odpowiedzialność Wykonawcy 

 
1. Wykonawca udzieli … miesięcznej, pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt  

i oprogramowanie oraz 12 miesięcy rękojmi - liczonych od daty podpisania protokołu 
potwierdzającego pełną funkcjonalność i sprawność systemu.  

2. Zamawiający dokona sprawdzenia funkcjonalności i sprawności systemu w ciągu 14 dni od dnia 
jego wdrożenia, przed podpisaniem protokołu, o którym mowa w ust.1. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia serwisu gwarancyjnego sprzętu i oprogramowania. 
Termin przystąpienia do usuwania awarii i usterek stwierdzonych w okresie trwania gwarancji w 
terminie 3 dni, przy czym czas ich usuwania nie może przekroczyć 7 dni, od dnia zgłoszenia 
(telefonicznie lub e-mailem).  

4. Naprawy gwarancyjne powinny odbywać się w siedzibie Zamawiającego lub placówkach 
terenowych. W przypadkach wymagających naprawy w okresie gwarancyjnym, poza siedzibą 
Zamawiającego, koszty transportu do naprawy oraz koszt transportu powrotnego obciążają 
Wykonawcę. 

5. Jeżeli przewidywany czas naprawy przekroczy 3 dni Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach takich samych jak urządzenie naprawiane. 

 
§ 5 

Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy 
 
1. W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części wynosi 

co najmniej 30 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kar 
umownych o których mowa w ust. 3 lit. c). 



2. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania z zastrzeżeniem postanowień ust. 
5 niniejszego paragrafu są kary umowne. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie w terminie montażu składników systemu i uruchomieniu monitorowania, o 

którym mowa w § 1 ust. 3, w wysokości 1 %   wynagrodzenia umownego brutto (o którym 
mowa w  § 3  ust. 1  umowy) za każdy dzień opóźnienia wynikającego z nieterminowego 
wykonania usługi. 

b)  za opóźnienie przystąpienia do usuwania awarii i usterek stwierdzonych w okresie trwania 
gwarancji , w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia umownego brutto (o którym mowa w § 3 ust. 
1 umowy), za każdy  dzień opóźnienia, licząc od terminu o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy, 

c) za niewykonanie usługi zgodnie z umową, w wysokości 10 % jej  wartości brutto (o którym 
mowa w  § 3  ust. 1  umowy)., 

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto (o którym mowa w  § 3  ust. 1  umowy). 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Termin płatności za naliczone kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie, wynosi do 7 
dni od otrzymania przez Wykonawcę noty księgowej obciążeniowej wystawionej przez 
Zamawiającego. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn       zależnych 
od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, chyba, że zachodzą 
okoliczności, o których ust. 9 lub 10 niniejszego paragrafu. 

7. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
8. Jedna ze Stron umowy, niezależnie od pozostałych praw przysługujących jej w związku  

z naruszeniem przez drugą Stronę postanowień niniejszej umowy, może odstąpić od umowy za 
pisemnym powiadomieniem drugiej  Strony, gdy wobec drugiej Strony otwarta zostanie likwidacja 
lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie jej upadłości;   

9. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 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 powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonanej części umowy. 

 
 

§ 6 
Zmiany umowy 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy. Wprowadzone zmiany mogą dotyczyć: 

a) zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które są korzystne 
dla Zamawiającego; 

b) zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z 
rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana 
będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej 
interpretacji jej zapisów; 

c) zmian w zakresie wymogów stawianych przez Zamawiającego dotyczących świadczenia 
usługi, w szczególności w sytuacji, gdy ze względu na zmianę przepisów prawa lub z innych 
przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę tych 
wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych; 

d) zmian wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającej ze zmiany przepisów prawa, w tym przepisów 
dotyczących stawki podatku VAT; 



e) zmian postanowień umowy dotyczące weryfikacji reklamacji, jeżeli są korzystne dla 
Zamawiającego; 

f) zmian szczegółowego wykazu pojazdów, zmian osób nadzorujących wykonanie przedmiotu 
umowy oraz zmian wynagrodzenia Wykonawcy związanych ze zmianą ilości pojazdów 
objętych monitorowaniem. 

2. Wszelkie zmiany treści umowy (z wyjątkiem §6 ust. 1 f umowy) wymagają zachowania formy 
pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 

 
1. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, Strony rozstrzygać 

będą polubownie, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej – właściwym 
jest sąd siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowania mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego,. 

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwóch dla 
Zamawiającego. 

4. Integralną częścią umowy są: 
- druk oferty Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 
- szczegółowy wykaz samochodów, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 

 
 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 

 
 

 
 
 

 


