Umowa nr
W dniu

w Olsztynie

pomiędzy
Gminą Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, NIP 739-384-70-26
reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna - Piotra Grzymowicza
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym,
a
wyłonionym w postępowaniu o zamówienie publiczne, do którego nie stosuje się przepisów ustawy
prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu z ogłoszeniem
^
.
AIRLY Sp. z o.o., Al. Pokoju 1 A, 31 -548 Kraków, NIP 676-251 -42-90, KRS

H.i^hćkU... tf/.lkQ..

reprezentowaną przez
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,

. Źacźą.Gkt.

została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wykonania zadania
polegającego na świadczeniu usługi polegającej na prowadzeniu stałych pomiarów jakości
powietrza na terenie Gminy Olsztyn w zakresie i na warunkach określonych w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część umowy.
2. Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. Z
2012r.,poz. 1032) w zakresie, który można zastosować do niskokosztowych pomiarów
wskaźnikowych będących przedmiotem umowy, w szczególności z zachowaniem kryteriów
kontroli poprawności danych dotyczących substancji w powietrzu w trakcie ich agregacji i
obliczania parametrów statystycznych dla substancji w powietrzu.
§2

1. Wykonawca oświadcza, iż znane mu są warunki wykonania przedmiotu zamówienia, posiada
wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z wymogami prawa i ponosi pełną
odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu umowy.
§3

Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018r.
§4

1. Strony postanawiają, że w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy dokonywane będą
częściowe protokolarne odbiory obejmujące:
1) montaż urządzeń pomiarowych, o którym mowa w pkt III. 1 szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia,
2) składanie sprawozdań, o których mowa w pkt III.8 szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia,
3) przeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w pkt III.9 szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia.
2. Miejscem odbiorów, o których mowa w ust. 1 jest siedziba Zamawiającego.
3. Wykonawca poinformuje pisemnie bądź telefonicznie Zamawiającego o gotowości do odbioru
etapu o którym mowa w ust. 1 pkt 1 z 3 dniowym wyprzedzeniem.
4. W ramach odbiorów etapów o których mowa w ust 1 pkt 2 Zamawiający dokona weryfikacji
przedstawionych materiałów w terminie do 7 dni roboczych.
5. W przypadku wad lub usterek, Zamawiający wskaże, na czym te usterki lub wady polegają
i wyznaczy termin ich bezpłatnego usunięcia w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Przez wady należy
rozumieć niezgodność dostarczonych materiałów z zakresem rzeczowym zamówienia.
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§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie:
1) Za okres o którym mowa w § 3 ust 1 w kwocie: 30.750,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy
siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), w tym podatek VAT 5.750,00 zł (słownie: pięć tysięcy
siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) płatne w transzach:
a) I transza w wysokości : 21.525,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset
dwadzieścia pięć złotych 00/100), stanowiąca 70 % kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 1
płatna do dnia 31 stycznia 2018 r
b) II transza w wysokości: 9.225,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia
pięć złotych 00/100), stanowiąca 30 % kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 1 płatna do dnia
31 maja 2018 r
2) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa określonego w § 12 ust 2 pkt 3 w
kwocie: 18.450,00 zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych
00/100), w tym podatek VAT 3.450,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych
00/100) płatne w transzach:
a) I transza w wysokości: 9.225,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia
pięć złotych 00/100), stanowiąca 50 % kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 1 płatna do dnia
31 stycznia każdego roku przedłużenia obowiązywania umowy
b) II transza w wysokości: 9.225,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia
pięć złotych 00/100), stanowiąca 50 % kwoty, o której mowa w ust. I pkt 1 płatna do dnia
31 maja każdego roku przedłużenia obowiązywania umowy
2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 obejmują wszystkie koszty i czynności Wykonawcy związane z
realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.
3. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowić będą faktury VAT wystawione przez Wykonawcę
na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego.
4. Strony postanawiają, że faktury Wykonawcy opłacone będą w terminie 30 dni od daty doręczenia
jej Zamawiającemu z zachowaniem terminów o których mowa w ust 1.
5. Jako datę zapłaty faktur VAT rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Za zwłokę w zapłacie faktur VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy
dzień zwłoki.
7. Bez zgody Zamawiającego wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie może być
przedmiotem cesji wierzytelności na rzecz osób trzecich.
§6
1. Do bieżącej współpracy ze strony Zamawiającego upoważnieni są: Dariusz Mikulak, tel. 89 527
52-46
'
2. Do bieżącej współpracy ze strony Wykonawcy upoważnieni są:
4?..
... Stę.ćlOCO.
tel
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust.
po złożeniu pisemnego zawiadomienia przez strony umowy.
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§7

Jeżeli Wykonawca wykonuje powierzoną usługę w sposób wadliwy albo sprzeczny
z umową, Zamawiający może:
1) wezwać go pisemnie, e-mailem, fax do zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia i
wyznaczyć mu w tym celu termin, nie dłuższy niż 7 dni,
2) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust 1, odstąpić albo powierzyć poprawienie
lub dalsze wykonanie umowy innej osobie, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
3) odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, bez wyznaczenia terminu usunięcia wad,
gdy w czasie pomiarów testowych urządzenia pomiarowe wykazywać będą błąd pomiarowy
wyższy od deklarowanego w ofercie, lub wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć.
§8

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań umownych,
Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych:
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1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada
20%
Wykonawca,
którym
wynagrodzenia,
wysokości
w
o
mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
2) za opóźnienie w terminie montażu urządzeń pomiarowych, o którym mowa w pkt III. 1
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,10% wynagrodzenia,
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,
3) za opóźnienia w terminie usuwania wad lub usterek, o których mowa w pkt III.4 szczegółowego
opisu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,10% wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,
4) za
niedotrzymanie terminów
składania
sprawozdań, o
których
mowa
w pkt III.8 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,10% wynagrodzenia,
o którym mowa § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,
5) za niedotrzymanie terminu przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w pkt III.9
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,20% wynagrodzenia, o którym
mowa § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,
6) za każdą dobę przerwy w publikowaniu danych na stronie internetowej Wykonawcy 0,25 %
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
2. W razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może:
1) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem
prawa do kary umownej,
2) odstąpić od umowy, gdy opóźnienie przekroczy okres 14 dni oraz żądać kary umownej w
wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. I.
3. Niezależnie od kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kar
umownych.
§9
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie narusza praw autorskich osób trzecich.
2. Zamawiający nabywa całość praw do wszelkich danych pozyskanych z urządzeń pomiarowych
zainstalowanych na terenie gminy oraz wyników, raportów, sprawozdań i prezentacji, które zostały
wytworzone w ciągu trwania umowy wraz z prawem do wprowadzania w nim zmian,
z zastrzeżeniem podania informacji, że autorem opracowania jest AIRLY Sp. z o.o.
§ 10
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie, w każdym z niżej wymienionych
przypadków:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach,
2) jeżeli zostanie rozwiązana firma Wykonawcy,
3) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpił do wykonywania zamówienia lub
przerwał świadczenie usług,
4) w razie wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
5) w razie powierzenia przez Wykonawcę realizacji umowy lub jej części osobie trzeciej,
6) jeżeli pomimo pisemnych dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie
wykonuje umowy lub uporczywie, w rażący sposób zaniedbuje obowiązki umowne.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3/4

3) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty
wynagrodzenia za
prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
§ 11

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za działania i zaniechania osób, za pomocą których
wykonuje przedmiot niniejszej umowy, w przypadku powstania ewentualnej szkody względem osób
trzecich.
1.
2.

3.

4.

§ 12
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy aneksu do umowy pod
rygorem nieważności.
Dopuszcza się zmiany postanowień Umowy w przypadku:
1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia o wielkość
związaną ze zmianą,
2) zwiększenia liczby urządzeń pomiarowych na obiektach użyteczności publicznej
zlokalizowanych na terenie Gminy Olsztyn, wskazanych przez Zamawiającego.
3) przedłużenia obowiązywania umowy o kolejne lata, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia
202 lr.
Zamawiający zastrzega, że maksymalna wartość przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty,
o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z późn. zm.)
Strona zainteresowana zmianą postanowień umowy przedstawia drugiej stronie na piśmie wniosek,
stanowiący podstawę do zmiany umowy.

§ B
_
1. Ewentualne spory związane z wykonaniem umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
(tj. Dz. U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm.)
§ 14

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze
stron.
2. Załącznikami do niniejszej umowy są:
1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1)
2) oferta Wykonawcy (zał. nr 2)
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