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Nr postępowania: ZP/247/055/U/11           
 
                                                                                                     Załącznik nr  4 do SIWZ 
 
 

                                                     Wzór Umowy 
 
 
 
 
zawarta w dniu ………….w Gdańsku 
pomiędzy: 
Politechniką Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12, 80 -233 w Gdańsku  
reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa rektora przez: 
1. mgr inż. Marka Tłoka – Kanclerza PG 
zwaną dalej „Zamawiającym” oraz: 
………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………….. 
NIP:……………………………………………..; REGON: ……………………… 
 KRS/EDG………………………………………………………………………….. 
reprezentowaną przez: 
1. …………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą, 
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 
o następującej treści: 
Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego   
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2010 r, Nr 113, poz.759  z późn. zm.), zwana 
dalej ustawą Pzp. 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wynajem autokaru wraz z kierowcą do przewozu 
pracowników, emerytów i rencistów wraz z  bagażem. Liczba uczestników max. 40 
osób. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przewozu na trasie Politechnika Gdańska do Ośrodka 
Wypoczynkowego Czarlina – Skoczkowo 9, 83- 406 gm. Wąglikowice  k/Kościerzyny        
( odległość ok. 70 km w jedna stronę). 

3. Autokar należy podstawić o godz. 7:30 w dniu 02.09.2011r. - przed Gmachem 
Głównym Politechniki Gdańskiej, wjazd od ul. Narutowicza 11/12. 

4. Autokar należy podstawić o godz. 16:30 w dniu 15.09.2011r.- Ośrodek 
Wypoczynkowego Czarlina ( Skoczkowo k/ Kościerzyny). 

 
§2 

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą ustala się 
     wynagrodzenie  w  kwocie, którą dysponuje Zamawiający do realizacji zamówienia, 

           brutto: …………………………………………………………………………….. 
          słownie: ………………………………………………………………………….. 

2. Kwota, o której mowa w § 2 ust 1 umowy, uwzględnia wszelkie koszty Wykonawcy  
poniesione w celu należytego wykonania umowy, w szczególności koszty: wynajmu 
autokaru, opłat za paliwo, opłat drogowych, wynagrodzenie kierowcy oraz wszystkie 
koszty niezbędne do wykonania zamówienia. 

3. Rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiającym będzie dokonane w polskich złotych 
(PLN). 
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§3 
Warunki płatności 

1.  Zamawiający zabezpiecza finansowanie przedmiotu umowy. 

2.  Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy: 
     …………………………………………………………w terminie 21 dni po wykonaniu   

usługi     i   odebraniu przez  Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
       3. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
§ 4 

Termin i warunki usługi 
1. Termin realizacji usługi: 02/09/2011r. i 15/09/2011r.  
2. Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za sprawność techniczną pojazdu, jak 

również za pełna dokumentację wraz z ubezpieczeniami gwarantującymi jego 
przejazd  zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie 
czasu pracy kierowcy oraz przestrzegania ogólnych warunków przewozu.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo poinformowania Inspekcji Transportu Drogowego    
w przypadku, gdy warunki techniczne pojazdu Wykonawcy wzbudzą wątpliwości 
Zamawiającego. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli pojazd nie będzie mógł 
uczestniczyć w ruchu, Wykonawca zobowiązany jest podstawić niezwłocznie inny 
pojazd zastępczy, w czasie nie dłuższym niż  1 godz. od zgłoszenia telefonicznego. 

5. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest podstawić niezwłocznie  
sprawny pojazd odpowiadający wymaganiom określonym w SIWZ, nie później niż 2 h. 
Wszystkie koszty związane z podstawieniem pojazdu zastępczego, koszty związane         
z usunięciem awarii, koszty powstałe w związku z transportem pojazdu do siedziby 
Wykonawcy oraz koszty uczestników wyjazdu i Zamawiającego powstałe na skutek 
awarii obciążą Wykonawcę. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi  ze szczególną starannością i dbałością       
    o  bezpieczeństwo osób.  

7. Wykonawca zapewni wszystkim przewożonym osobom miejsca siedzące. 
 

§ 5 
Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje 
się  zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 

1) w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 2 
ust 1 umowy ,w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, za 
każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, licząc od upływu terminu realizacji 
zamówienia , nie więcej jednak niż 10 % wartości wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w  § 2 ust 1 umowy , 

2) w wysokości 100% wartości wynagrodzenia umownego brutto w przypadku 
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kary umownej,           
o której mowa § 5 ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary w wysokości 100% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust 1 umowy za odstąpienie 
Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z 
wyłączeniem okoliczności określonych  w art. 145 ustawy Pzp. 

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych zgodnie z kodeksem 
cywilnym. 
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                                                                          § 6 

                                                            Nadzór .  
1 Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego: 

Imię i nazwisko ………………..tel.: …………………………………………………….. 
2 Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy: 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………….. 
          Imię i nazwisko kierowcy: ……………………………………………………………… 

 

§ 7 

Postanowienia ogólne 

  W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy  z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z  2010 r, Nr 113, poz.759           
z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

 Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy                                                             
w następujących sytuacjach dotyczących usługi będącej przedmiotem umowy: zmiana  
obowiązujących stawek podatkowych, wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia 
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia  i niemożliwego do zapobieżenia. 

 Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej 
ważności zgody drugiej strony oraz zachowania formy pisemnego aneksu. 

 Oferta Wykonawcy, formularz cenowy oraz SIWZ  są integralną częścią umowy. 

 Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd 
powszechny, według prawa polskiego. 

 Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach 
statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, 
układowego        i likwidacyjnego. 

 Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 
osoby trzecie bez zgody pisemnej Zamawiającego. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
      Wykonawca       Zamawiający 
 
 
 
 
 
 


