Umowa nr 11/EU/2017/WIFI
zawarta w dniu …….. 2017 w Gdańsku pomiędzy:
DCT Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Kontenerowej 7, zarejestrowaną w Krajowym
Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00031077, posiadającą NIP: 204-00-00183 Regon: 192967316, wysokość kapitału zakładowego 67 000 000,00 zł (kapitał opłacony w
całości), reprezentowaną przez:
Włodzimierza Macieja Kwiatkowskiego – Prezesa Zarządu
oraz
Adama Żołnowskiego – Wiceprezesa Zarządu
zwanych dalej „ZLECENIODAWCĄ”,
a
……………….
zwaną dalej „ZLECENIOBIORCĄ”
zwane dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”.
§1.
ZLECENIODAWCA powierza, a ZLECENIOBIORCA przyjmuje do wykonania prace w
zakresie dostarczenia 12 punktów dostępowych do sieci bezprzewodowej (access point) na teren
siedziby ZLECENIODAWCY. Szczegółowy zakres prac oraz kalkulację materiałów zawiera
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§ 2.
Powyższe prace ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się wykonać na rzecz ZLECENIODAWCY
w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

§3.
1. Należność za całkowite i prawidłowe wykonanie prac objętych niniejszą umową ustala się
na kwotę ryczałtową w wysokości ………. EUR. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie prace
i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (w tym koszty
dojazdu ZLECENIOBIORCY).
Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek VAT naliczony zgodnie z właściwymi
przepisami w dniu wystawienia faktury.
2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy może ulec zmianie w przypadku gdy :
 zakres prac zostanie istotnie zmieniony w stosunku do określonego w niniejszej umowie,
lub

 na pisemne żądanie ZLECENIODAWCY zostaną zmienione materiały w stosunku do
przedstawionych w kalkulacji.
§4.
1. Strony uzgadniają, iż wynagrodzenie należne ZLECENIOBIORCY zgodnie z postanowieniami
§ 3 niniejszej umowy, będzie płatne w całości po dostawie wszystkich elementów wchodzących w
skład przedmiotu zamówienia, na podstawie bezusterkowego i obustronnie podpisanego protokołu
odbiorczego.
2. Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura będzie uważana
za wystawioną prawidłowo, o ile będzie do niej dołączona kopia bezusterkowego i obustronnie
podpisanego protokołu.
3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury.
§ 5.
1. Odstąpienie ZLECENIODAWCY od niniejszej umowy oznacza obowiązek zapłaty za
dotychczas wykonane prace.
2. Przyjęcie do wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wymaga zawarcia aneksu,
jeśli wartość tych prac zwiększy się więcej niż o 10% w stosunku do prac określonych
niniejszej umowie.
3. O terminie dostawy ZLECENIOBIORCA zobowiązany jest do powiadomienia
ZLECENIODAWCY minimum na dwa dni przed odbiorem.
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§6.
Strony nie będą ponosić odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy w razie, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem
Siły Wyższej.
Przez pojęcie Siły Wyższej Strony rozumieją zdarzenie, którego nie można było przewidzieć
przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach profesjonalnych (art. 355 § 2 k.c.),
które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do ZLECENIODAWCY i ZLECENIOBIORCY i
któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością.
Zdarzeniami Siły Wyższej w rozumieniu Umowy są w szczególności strajk, z wyjątkiem
strajku pracowników Stron, trzęsienie ziemi, powodzie i inne zdarzenia elementarnych sił
przyrody.
Nie stanowi zdarzenia Siły wyższej utrata uprawnień niezbędnych do wykonania Umowy ani
cofnięcie lub wygaśnięcie posiadanych zezwoleń lub innych uprawnień wymaganych dla
prawidłowej realizacji Umowy ani odmowa udzielenia przez stosowne władze takich zezwoleń
lub innych uprawnień.
Strona powołująca się na działanie Siły Wyższej jest zobowiązana bezzwłocznie powiadomić
drugą Stronę o jej wystąpieniu oraz określić wpływ Siły Wyższej na wykonanie Umowy.
W przypadku ustąpienia Siły Wyższej realizacja Przedmiotu Umowy zostanie niezwłocznie
podjęta / wznowiona.

§7.
1. ZLECENIOBIORCA udziela ZLECENIODAWCY gwarancji na okres 12 miesięcy od daty
podpisania końcowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust.1.
2. ZLECENIOBIORCA powinien rozpocząć czynności gwarancyjne nie później aniżeli w
terminie 14 dni od otrzymania wezwania ZLECENIODAWCY. W przypadku opóźnienia w
realizacji czynności gwarancyjnych, o których mowa w zdaniu poprzednim,

ZLECENIODAWCA będzie upoważniony do wykonania czynności / zlecenia wykonania
czynności na koszt i ryzyko ZLECENIOBIORCY.
§8.
1. Realizacja niniejszej Umowy powinna odbywać się w ścisłej koordynacji z przedstawicielami
ZLECENIODAWCY oraz ZLECENIOBIORCY. W tym celu należy kontaktować się z:
a) ze strony ZLECENIOBIORCY – ………………………….
b) ze strony ZLECENIODAWCY – ………………………….
§9.
1. W przypadku odstąpienia ZLECENIODAWCY od niniejszej Umowy, z przyczyn leżących po
stronie ZLECENIOBIORCY, lub odstąpienia przez ZLECENIOBIORCĘ z przyczyn leżących
po jego stronie, ZLECENIODAWCA będzie uprawniony do nałożenia na
ZLECENIOBIORCĘ kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.
1. Powyższa kara umowna nie wyłącza prawa ZLECENIODAWCY do dochodzenia
odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.
2. W przypadku, gdy realizacja niniejszej Umowy jest opóźniona w stosunku do któregokolwiek
z terminów określonych w § 2 ust. 1 o co najmniej 14 dni, ZLECENIOBIORCA zapłaci karę
umowną w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia
w realizacji przedmiotu umowy. ZLECENIODAWCA ma prawo potrącenia należności z tytułu
naliczonych kar umownych z wynagrodzenia ZLECENIOBIORCY. Maksymalna wysokość
kar, o których mowa w niniejszym ustępie, nie może przekroczyć 20% wysokości
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. Kary umowne, o których mowa w niniejszym ustępie,
nie wyłączają prawa ZLECENIODAWCY do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.
3. Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, ZLECENIOBIORCA ponosi pełną i wyłączną
odpowiedzialność za działania i zaniechania ZLECENIOBIORCY oraz jego podwykonawców.
§10.
1. ZLECENIOBIORCA oświadcza, że posiada wymagane obowiązującymi przepisami
uprawnienia i kwalifikacje do wykonania prac określonych w niniejszej umowie, jak również
dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia.
§11.
1. Strony postanawiają, że pracownikom żadnej ze Stron nie wolno jest udzielać ani
przyjmować korzyści majątkowych lub osobistych w związku z Umową.
2. Dla potrzeb Umowy, Strony zgodnie postanawiają, iż udzielenie lub przyjęcie korzyści
majątkowej lub osobistej przez pracowników każdej ze Stron w celu wpłynięcia na treść,
zawarcie i wykonanie Umowy stanowi naruszenie postanowień ust. 1 oraz istotne naruszenie
Umowy.
§12.
1. ZLECENIOBIORCA nie może bez pisemnej zgody ZLECENIODAWCY przenieść praw i
obowiązków na rzecz osób trzecich.
2. ZLECENIOBIORCA ponosi odpowiedzialność, na zasadzie ryzyka za wszelkie
działania i zaniechania osób / podmiotów, którymi będzie się posługiwał przy
realizacji przedmiotu umowy.

3. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się realizować przedmiot umowy w taki sposób i w takich
terminach oraz rejonach, aby nie powodować utrudnień w funkcjonowaniu i operacjach
przeładunkowych prowadzonych na terenie terminalu ZLECENIODAWCY, o których został
przez ZLECENIODAWCĘ poinformowany rzez podpisaniem Umowy. Funkcjonowanie i
operacje ZLECENIODAWCY, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą stanowić
podstawy do domagania się przez ZLECENIOBIORCĘ podwyższenia wynagrodzenia oraz
wydłużenia ostatecznego terminu realizacji przedmiotu umowy.
4. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy Strony zobowiązują
się załatwić w drodze negocjacji i ugody a w przypadku jej nieosiągnięcia rozstrzygał je będzie
Sąd powszechny właściwy dla siedziby ZLECENIODAWCY.
5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Strony wzajemnie zapewniają, że w wyniku zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy, nie
dojdzie do naruszenia praw osób trzecich objętych powyższym zapewnieniem z przyczyn
leżących po jednej ze Stron, Strona ta podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony przed
takimi roszczeniami lub zarzutami i spowoduje, że druga Strona będzie od nich zwolniona, a
także pokryje wszelkie koszty i straty, jakie zostaną wszelkie informacje posiadane przez
Stronę dotyczące tego zdarzenia.
7. Strony zobowiązują się, że wobec stron trzecich będą wzajemnie chronić dobre imię każdej ze
Stron. Żadna ze Stron, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, nie będzie wydawać ani
przedstawiać żadnych publicznych oświadczeń dotyczących Umowy, za wyjątkiem sytuacji,
gdy jest to wymagane przez przepisy prawa. Zasady promocji, reklamy oraz wzajemnego
używania przez jedną ze Stron firmy drugiej Strony, zarejestrowanych na jej rzecz znaków
towarowych lub logo wymaga uzgodnienia z drugą Stroną.
8. Strony postanawiają, że Umowa zastępuje wszystkie wcześniejsze ustalenia dokonane przez
Strony w toku negocjacji i całościowo reguluje prawa i obowiązki Stron.
9. Załączniki stanowią integralną część Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią
Załączników a treścią Umowy, rozstrzygająca będzie treść Umowy.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
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