Załącznik nr 3 do SIWZ
WZÓR UMOWY nr……./……./…....
zawarta w dniu.......................... pomiędzy:
AGENCJĄ ROZWOJU POMORZA S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Grunwaldzkiej 472 D, 80-309 Gdańsk,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004441, kapitał
zakładowy 26.320.000 zł wpłacony w całości, reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
zwaną dalej “Zamawiającym”
a
……………..……… z siedzibą przy ul. …………………………….., ….-…… ……………….., wpisaną do
……………………………..pod
nr……………………………,
NIP……………………………………,
REGON……………………………., Reprezentowanym przez:
…………………….. -.………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego znak: ZP.20.2019, Strony zawierają umowę następującej treści:

§1
1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług spedycji towarów
z Gdańska na Targi w ………………………… (część …. zamówienia).

2.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy na warunkach określonych
w SIWZ stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2
do umowy, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami*/ własnymi
siłami oraz przy pomocy podwykonawców* w następującym zakresie:
Zakres prac, który Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców lub innych podmiotów
a. ........................................................................
……………………………………………………………………..
(zakres usługi)

(firma/y podwykonawcy/ców)

(w przypadku ujawnionych podwykonawców i ich firm zapisy ulegną odpowiednio zmianie)

§2
Strony ustalają, iż towary, będące przedmiotem spedycji, zostaną dostarczone w dniu ………………
2019 r. do godz. …. czasu lokalnego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Rafał Dubel – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu
ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441, NIP: 583-000-20-02, Regon: 190044530
Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł.

§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy z należytą starannością, przy określaniu
której należy uwzględnić zawodowy charakter działalności, z uwzględnieniem przepisów prawa,
standardów i reguł obowiązujących przy wykonywaniu danego rodzaju usług.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwie najbardziej odpowiednie warunki przewozu
towaru.
3. Wykonawca zobowiązuje się, bez potrzeby wydawania przez Zamawiającego dodatkowych
poleceń, do:
a) zabezpieczenia praw Zamawiającego lub osoby przez niego wskazanej względem przewoźnika
albo innego spedytora, wyrażającego się m.in.: zebraniem dokumentów dotyczących stanu
przesyłki, dokonaniem we właściwym czasie odpowiednich zawiadomień, zastrzeżeń,
reklamacji,
b) wykonywania czynności eliminujących możliwość powstania szkody lub w razie jej zaistnienia
zmniejszających rozmiar uszczerbku oraz umożliwiających ustalenie, w jakiej fazie przewozu
lub czynności spedycyjnych szkoda powstała, tak aby Zamawiający mógł skutecznie
dochodzić odszkodowania od jej sprawcy,
c) stosowania się do wskazówek i instrukcji Zamawiającego oraz udzielania Zamawiającemu
potrzebnych informacji
o
przebiegu
procesu spedycyjnego, a także
umożliwienie Zamawiającemu dokonania kontroli wykonywania zleceń spedycji.
4. W wykonaniu umowy Wykonawca działa w imieniu własnym i zobowiązuje się przelać na
Zamawiającego wszelkie prawa nabyte w związku z wykonaniem niniejszej umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że zawrze umowę ubezpieczenia towarów na czas transportu z sumą
ubezpieczenia nie mniejszą niż ……………… zł, co zostanie potwierdzone polisą wraz z dowodem
uiszczenia składki, których kopia zostanie dostarczona Zamawiającemu w ciągu 14 dni od
zawarcia niniejszej umowy. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji
niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii polisy
potwierdzającej zawarcie umowy na kolejny okres ubezpieczenia, nie później niż w terminie 7 dni
przed wygaśnięciem umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki.
6. W ramach realizacji przedmiotu umowy i wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Wykonawca
zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dostarczeniem towarów na miejsce
przeznaczenia.

§4
1. Wykonawcy przysługuje maksymalne ryczałtowe wynagrodzenie netto wysokości:
…………………………zł (słownie) podwyższone o należny podatek VAT, co daje kwotę
………………………… zł brutto.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wypłacone jako iloczyn masy towaru
przekazanego Wykonawcy do spedycji i dostarczonego przez Wykonawcę na miejsce
przeznaczenia oraz stawek jednostkowych wynagrodzenia wskazanych w Ofercie.
3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 płatne będzie w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury i podpisania przez strony bez
uwag protokołu zdawczo – odbiorczego.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wynagrodzenia.
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5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający wpłaci na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze.
6. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych kosztów ani opłat związanych z wykonywaniem
umowy przez Wykonawcę.

§5
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a)

50 % maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1, jeżeli Zamawiający
wypowie lub odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

b)

10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 za każdą godzinę
opóźnienia w dostarczeniu całości lub części towarów;

c)

5 % maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów wskazanych w § 3 ust. 5;

d)

1 % maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia w złożeniu Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w rozdz. III ust. 6
pkt 2 lub 3 lit. a SIWZ.

2. Jeżeli kara umowna nie pokryje w pełnej wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody,
może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do pełnej wysokości
odniesionej szkody.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu
wynagrodzenia.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego za
utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru wymienionego w zleceniu spedycji w czasie od przyjęcia
przesyłki od Zamawiającego aż do wydania Zamawiającemu lub osobie/ podmiotowi wskazanemu
przez Zamawiającego w zleceniu spedycji.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania za szkody w towarze, o których mowa
w ust. 4 w wysokości zwykłej wartości towaru, wskazanej w zleceniu spedycji, z zastrzeżeniem ust.
6.
6. Ograniczenie wysokości odszkodowania, o którym mowa w ust. 5 nie ma zastosowania, jeżeli
szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałą szkodę.
7. W przypadku odmowy wykonania przez Wykonawcę usługi zgodnie ze zleceniem spedycji w
trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo zlecić jej wykonanie w tym zakresie
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od wystąpienia
jednej z poniższych okoliczności:
a) Wykonawca odmówi wykonania Przedmiotu umowy Zamawiającemu na zasadach wskazanych w
umowie z jakiejkolwiek przyczyny,
b) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, nie rozpocznie wykonywania Przedmiotu
umowy, w terminie wynikającym z oferty Wykonawcy,
c) zaprzestania wykonywania usługi w trakcie wykonywania umowy,
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d) niedostarczenia Zamawiającemu dokumentów wskazanych w § 3 ust. 5.
2. Strony nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z umowy będących następstwem zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego,
niemożliwego do przewidzenia, pozostającego poza kontrolą i możliwościami przeciwdziałania
Stron, takich jak w szczególności wybuch wojny, działania terrorystyczne, działania partyzanckie,
pożar, powódź, trzęsienie ziemi, skażenie środowiska materiałami promieniotwórczym i lub
strajki (z wyłączeniem strajku dotyczącego Strony powołującej się na to zdarzenie) - dalej „siła
wyższa”.
3. Wykonawca zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o fakcie
wystąpienia przypadku siły wyższej, poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej
wystąpienie oraz wpływ na realizację Przedmiotu umowy.

§7
W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu umowy w całości lub w części podwykonawcom
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania podwykonawców i jego personelu jak za
działania własne.

§8
1. Osobą upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją
niniejszej umowy, w tym odbioru przedmiotu umowy, jest ……………………………………………., email
………………………………………, tel. ……………………………………
2. Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją
niniejszej umowy, w tym odbioru przedmiotu umowy, jest ……………………, email
………………………………………, tel. ……………………………………
3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 następuje na mocy pisemnego oświadczenia złożonego
drugiej Stronie i nie wymaga aneksu do umowy.

§9
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy w przypadkach określonych w uPzp oraz w razie zmiany wynagrodzenia brutto w
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym kwota netto pozostaje bez zmian.
2. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania
Zamawiającego o zmianie siedziby lub nazwy firmy.
4. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego.
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2. W przypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą
do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
3. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem wyłącznie właściwym
do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

_____________________

________________________

Wykonawca
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Zamawiający

