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Załącznik nr 6A do SIWZ 

 

Nr postępowania: ZP/199/055/U/14 

 

UMOWA - WZÓR 

 

pomiędzy: 

Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 

reprezentowaną przez: 

mgr inż. Marka Tłoka – Kanclerza Politechniki Gdańskiej, działającego na podstawie 

pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej; 

zwaną dalej "Zamawiającym" 

oraz 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

z siedzibą ________________________________ 

REGON: _________________; NIP: ______________ KRS/CEIDG: __________________; 

reprezentowanym przez: 

_______________________________ 

zwanym dalej Wykonawcą, 

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póz. zm.), zwaną dalej Ustawą Pzp. 

 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

Przedmiotem umowy jest najem 1 autokaru wraz z 2 kierowcami do transportu członków 

Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej w ramach uczestnictwa chóru w XIII 

Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, 

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z dnia _________ oraz ofertą z dnia 

__________ złożoną przez Wykonawcę, stanowiącymi załączniki do niniejszej Umowy 

i będącymi jej integralną częścią. 

 

§ 2 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: od 29 maja 2014 r. do 1 czerwca 2014 r. 

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

umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przewozu na:  

Trasie: Gdańsk, Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, (sprzed Gmachu Głównego 

godzina 10:00) – Barczewo (do miejsca noclegu oraz dojazdy lokalne) - Gdańsk, 

Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12. Łączna odległość 625 km. 

4. Strony ustalają, że liczba uczestników będzie wynosiła maksymalnie 48 osób (wraz 

z kierowcami). 
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5. Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za sprawność techniczną pojazdu, jak również 

za pełną dokumentację wraz z ubezpieczeniami gwarantującymi jego przejazd zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo poinformowania Inspekcji Transportu Drogowego 

w przypadku, gdy warunki techniczne pojazdów wzbudzą wątpliwości Zamawiającego. Jeżeli 

w wyniku przeprowadzonej kontroli pojazdy nie będą mogły uczestniczyć w ruchu, 

Wykonawca zobowiązany jest podstawić niezwłocznie inne pojazdy zastępcze, w czasie nie 

dłuższym niż 2 godziny od zgłoszenia telefonicznego.  

7. W przypadku awarii Wykonawca jest zobowiązany podstawić niezwłocznie sprawny pojazd 

odpowiadający wymaganiom określonym w SIWZ, nie później niż 2 godziny od momentu 

ujawnienia awarii. Wszystkie koszty związane z podstawieniem pojazdu zastępczego oraz 

koszty uczestników wyjazdu i Zamawiającego powstałe na skutek awarii obciążą 

Wykonawcę.  

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę ze szczególną starannością i dbałością 

o bezpieczeństwo osób przewożonych.  

9. Wykonawca oświadcza, że wszystkie przewożone osoby będą miały miejsca siedzące. 

10. Zamawiający oświadcza, że dla 2 kierowców będzie zapewnione wyżywienie oraz noclegi. 

11. Wykonawca oświadcza, że: 

a) autokar będzie czysty i w pełni sprawny technicznie; 

b) stan techniczny autokaru będzie spełniał warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, 

zgodne z  obowiązującymi przepisami o transporcie drogowym;  

c) oferowany autokar będzie klasy LUX, wyposażenie autokaru: odgrzybiona klimatyzacja, 

toaleta, barek, lodówka, fotele lotnicze, 2 sprawne telewizory, drążek do powieszenia strojów 

galowych w luku bagażowym. 

 
 

§ 3 

OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU 

 

1. Osoba wyznaczona do kontaktu w związku z realizacją umowy ze strony Zamawiającego: 

Pan/Pani: _________________ tel. _________________. 

2. Osoba wyznaczona do kontaktu w związku z realizacją umowy ze strony Wykonawcy: 

Pan/Pani: _________________ tel. _________________. 

3. O każdej zmianie osób wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, strony niezwłocznie 

powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku 

obciążają stronę zobowiązaną. 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą strony ustalają wynagrodzenie 

brutto w kwocie: 

_____________________ (w tym podatek od towarów i usług) 

 

słownie: _______________________________________________________________ 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1, obejmuje wszelkie należności Wykonawcy z tytułu 

wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności najem autokaru, opłat za paliwo, opłat 

parkingowych, wszelkich opłat drogowych, wynagrodzenie kierowców oraz wszystkie inne 

koszty należne dla wykonawców przedmiotu umowy.  

3. Rozliczenie finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą za dostawy będzie 

prowadzone w PLN. 
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4. W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów 

dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym 

przedmiot niniejszej Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany 

w tym zakresie. 

 

§ 5 

FINANSOWANIE 

 

1. Podstawą wystawienia faktury będzie prawidłowo zrealizowana usługa, bez zastrzeżeń 

ze strony Zamawiającego. 

2. Zapłata za usługę nastąpi w oparciu o fakturę przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy: 

Bank: ______________________________________________________________________ 

Numer konta ________________________________________________________________ 

3. Za dzień zapłaty będzie  uznany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Faktura będzie wystawiona na adres: 

Politechnika Gdańska 

(…………………………………..) 

nazwa jednostki organizacyjnej 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

 

§ 6 

KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy – w wysokości 50,00 PLN za każdą 

rozpoczętą godzinę opóźnienia, licząc od upływu terminu określonego w §2 ust. 3; 

b) za opóźnienie w podstawieniu sprawnego pojazdu – w wysokości 50,00 PLN za każdą 

rozpoczętą godzinę opóźnienia, licząc od upływu terminu określonego w §2 ust. 6 i 7 

za każde naruszenie; 

2. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp, za odstąpienie 

od niniejszej umowy przez jedną ze stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia, 

zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 4 ust. 1 umowy.  

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 

do 2 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności 

determinującej odstąpienie od umowy, tj. m.in. w przypadku naruszenia postanowień umowy 

przez Wykonawcę lub niewykonywania umowy przez Wykonawcę z należytą starannością. 

4. Dochodzenie kar umownych z tytułu odstąpienia, nie wyklucza dochodzenia kar umownych 

z tytułu opóźnienia. 

5. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, Zamawiający jest 

uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 

umownej na zasadach Kodeksu Cywilnego. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia umownego. 
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§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy mogą nastąpić jedynie na zasadzie określonej w art. 144 

Ustawy Pzp. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach 

dotyczących dostawy partii przedmiotu umowy: 

a) zmiana obowiązujących stawek podatkowych; 

b) zmiana nazw  i innych danych identyfikacyjnych stron umowy;  

c) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego 

do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia; 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy 

Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy Pzp nie stanowią inaczej oraz inne 

obowiązujące przepisy prawa, a ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane wg 

prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw 

i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego pisemnej zgody. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

Załącznik nr 2 – Oferta z dnia _________; 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                                                  ZAMAWIAJĄCY 

 


