
 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

ZP/96/055/U/14 

UMOWA (wzór)  ZMIENIONY 

zawarta w dniu ...............................pomiędzy:  

Politechniką Gdańską, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,  

NIP: ………………………………………. 

REGON……………………………………  

reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez:  

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

a  

………………………………………………… z siedzibą w……..………………………………………………….. 

NIP: ………………., REGON................................................................................................................. 

KRS/CEIDG: ………………………………………………………………………………………………………...... 

............................................................................................................................................................  

reprezentowanym/(ą) przez:  

1. ……………………………………………..  

2. ……………………………………………..  

zwanym/(ą) dalej „Wykonawcą”,  

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity  Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) – zwaną dalej „ustawą Pzp”.  

została zawarta Umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

Wykonawca będzie realizował Umowę na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie, której integralną 

częścią jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy z dnia 

………………………………...  

 

§ 2 

1. Przedmiotem Umowy jest najem busa  9 osobowego wraz z kierowcą dla Centrum Sportu 

Akademickiego Politechniki Gdańskiej, do przewozu wskazanej przez Zamawiającego liczby 

uczestników - 8 osób na  trasie Gdańsk- Łódź oraz Łódź - Gdańsk oraz przejazdy z miejsca 

zakwaterowania na miejsce zawodów na trasie Łódź-Pabianice-Łódź:  

- Powiatowa Hala Sportowa przy II LO Pabianice ul. Św. Jana 30-36, 

       -  Hotel Politechniki Łódzkiej al. Politechniki 3b. 
 
2. Terminy wyjazdu to 28.03.2014. Termin powrotu to 30.03.2014. 

3. Wykonawca oświadcza, że podczas wyjazdu wszystkie przewożone osoby będą miały zapewnione 

miejsca siedzące. 
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4. Godzina i miejsce odjazdu oraz dokładna liczba uczestników podane zostaną Wykonawcy mailem, 

faksem lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem wyjazdu określonym w ust. 2 niniejszego 

paragrafu. 

5. Wykonawca oświadcza, że bus wyposażony będzie w działającą i odgrzybioną klimatyzację, jeden 

sprawny telewizor oraz sprawny sprzęt audio-video kompatybilny z telewizorem. 

6. Bus będzie podstawiony na miejsce odjazdu na co najmniej 30 minut przed wyjazdem. 

7. Zamawiający zapewnia wyżywienie i noclegi dla kierowcy. 

8. W przypadku, gdy warunki techniczne pojazdu podstawionego przez Wykonawcę wzbudzą wątpliwości 

Zamawiającego, Zamawiający ma prawo poinformowania Inspekcji Transportu Drogowego.  

9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli pojazd nie będzie mógł uczestniczyć w ruchu, Wykonawca 

zobowiązany jest podstawić niezwłocznie inny pojazd zastępczy, jednak w czasie nie dłuższym niż 

2 godziny od  telefonicznego zgłoszenia Wykonawcy konieczności podstawienia pojazdu zstępczego. 

10. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest podstawić niezwłocznie sprawny pojazd 

odpowiadający wymaganiom określonym w SIWZ, nie później niż w ciągu 3 godzin od wystąpienia 

awarii. Wszystkie koszty związane z podstawieniem pojazdu zastępczego oraz koszty związane                      

z usunięciem awarii obciążają Wykonawcę. 

11. Zamawiający wyklucza przesiadki podczas podróży inne niż spowodowane awarią pojazdu. 

12. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi ze szczególną starannością i dbałością 

o bezpieczeństwo osób. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania umowy. 

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

………………………………………………. tel. ………………, e-mail…………….., faks…………………. 

15. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy: 

……………………………………………..., tel. …………….., e-mail……………..., faks………………… 

16. Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za sprawność techniczną pojazdu. Wykonawca oświadcza, 

że posiada wymaganą prawem pełną dokumentację oraz ubezpieczenia gwarantujące jego przejazd 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 3 

  Termin realizacji umowy to 28-30.03.2014. 

 

§ 4 

 

1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi …………..…. zł brutto (słownie złotych: 

………………………………………………..).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie należności 

Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności koszty najmu busa, opłat za 

paliwo, opłat drogowych, autostradowych, parkingowych oraz wynagrodzenie kierowcy. 
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3. Wynagrodzenie będzie płatne w PLN, przelewem na rachunek bankowy wskazany Zamawiającemu 

przez Wykonawcę na fakturze VAT, w ciągu 21 dni od daty prawidłowego wykonania usługi i otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:  

a) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku 

opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, licząc 

od upływu terminu określonego w § 2 ust. 6 umowy. 

b) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku 

opóźnienia w podstawienia pojazdu zastępczego, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, 

licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 9 umowy. 

c) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1 umowy, w przypadku opóźnienia 

w podstawieniu pojazdu zastępczego, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, licząc od 

upływu terminu określonego w § 2 ust. 10 umowy. 

d) w wysokości 40% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy,                    

w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z tytułu kar umownych, z wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 1.  

3. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy 

Wykonawca narusza postanowienia umowy lub gdy nie wykonuje umowy z rzetelną starannością. 

Wykonawcy będzie przysługiwało w takim przypadku wynagrodzenie za faktycznie zrealizowaną część 

umowy a Zamawiającemu kara umowna określona w ust. 1 pkt d) niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej 

kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również gdy szkoda 

powstanie z innego tytułu, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 6 

 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ( t.j. Dz. U. z 2014 r.  poz. 121 z późn. zm.), jeżeli przepisy 

ustawy PZP nie stanowią inaczej.  

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następującym przypadku:  

a. zmiany obowiązujących stawek podatkowych; 

b. zmiany nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy; 

c. wystąpienia siły wyższej (zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia 

i niemożliwego do zapobieżenia), w szczególności: klęski żywiołowej, huraganu, powodzi, 
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katastrofy transportowej, pożaru, eksplozji, wojny, strajku i innych nadzwyczajnych 

wydarzeń, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą stron; 

d. zmiany łącznej liczby km w przypadku wystąpienia sytuacji niezależnej od Stron; 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody drugiej strony 

oraz zachowania formy pisemnej aneksu. 

4. Oferta Wykonawcy i SIWZ są integralną częścią umowy. 

5. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny. 

6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przenieść praw i obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. 

7. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Wykonawca:             Zamawiający: 

         …………………………                                                                                             ................................... 

 


