
Nr postępowania: ZP/372/055/U/14 

Załącznik nr 7 

UMOWA – WZÓR 

 

zawarta w dniu …………….. r. w Gdańsku 

pomiędzy: 

 

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

NIP: 584-020 –35-93, REGON: 000001620 

reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez: 

mgr inż. Marka Tłoka – Kanclerza PG 

zwaną dalej „Zamawiającym” oraz: 

 

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

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

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

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………….…. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

o następującej treści: 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN REALIZACJI 

 

1.Przedmiotem umowy jest najem autokarów wraz z kierowcami na potrzeby Działu 

Organizacyjnego Politechniki Gdańskiej zgodnie z złożoną ofertą Wykonawcy. 

2. Trasę, godziny wyjazdu oraz przyjazdu, liczbę osób w dniach 5-8 października 2014 r. 

Zamawiający potwierdzi Wykonawcy telefonicznie do dnia 2 października 2014 r.  

do godz. 15:00. 

3. Trasę, godziny wyjazdu oraz przyjazdu, liczbę osób w dniach 16-18 października 2014 r. 

Zamawiający potwierdzi Wykonawcy telefonicznie do dnia 13 października 2014 r.  

do godz. 15:00.  

4.Wykonawca prześle Zamawiającemu Wykaz autokarów kierowanych do realizacji zamówienia 

z wyszczególnieniem rodzaju autokaru, liczbę pojazdów, trasy oraz wskaże imiona, nazwiska  

i numery telefonów kierowców obsługujących przejazdy w poszczególnych dniach. 

Wykonawca przekaże Wykaz odpowiednio do 3 października 2014 r. do godz. 12:00 oraz 15 

października 2014 r do godz. 12:00 wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1  

do umowy. 

5. Szczegółowy harmonogram tras zawiera Załącznik nr 2 do umowy. 



6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w całości, tj. na 

wszystkich trasach wskazanych w formularzu cenowym Załącznik nr 3 

do umowy. 

 

§ 2 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą ustala się wynagrodzenie brutto 
w wysokości:……………….PLN 
słownie: ……………………………………………………………………………………………………. 

 2.Rzeczywiste wynagrodzenie umowne brutto będzie wynikało z liczby zrealizowanych usług. 

    Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu różnicy wynikającej z szacowanej liczby tras  

a faktycznej liczby zrealizowanych usług. 

3.Zamawiający nie dopuszcza zmiany cen w trakcie trwania umowy. 

4.Kwota, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, uwzględnia wszelkie koszty, jakie 

Wykonawca poniesie w celu należytego wykonania umowy, w szczególności koszty najmu 

autokarów, opłat za paliwa, opłat drogowych oraz parkingowych, wynagrodzenia kierowców 

oraz wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

5. Rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiającym będzie dokonane w polskich złotych (PLN). 

6..Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura,  

po prawidłowym wykonaniu usługi bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 

7. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni po 

wykonaniu usługi i odebraniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

8. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Fakturę należy wystawić na Politechnikę Gdańską, wg wzoru: 

 
Politechnika Gdańska 

                                                          Dział Organizacyjny 
ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 
NIP: 584-020-35-93 

§ 3 

WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Wykonawca oświadcza, że: 
1) zapewni autokary o min. klasie LUX z datą produkcji nie starszą niż 2005 rok. Pojazdy 

będą wyposażone co najmniej w fotele uchylno – rozsuwane  
z podłokietnikiem na montażu szynowym, pasy bezpieczeństwa, działającą  
i odgrzybioną klimatyzację, ogrzewanie, półki na bagaż podręczny, indywidualne 
nawiewy i oświetlenia, nagłośnienie, oświetlenia sufitowe dzienne i nocne; 

2) pojazdy będą w pełni sprawne technicznie, przystosowane do transportu określonej  
w niniejszej umowie liczby osób, zapewniając wszystkim przewożonym osobom miejsca 
siedzące; 

3) podstawi pojazdy w  stanie czystym, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz; 
4) stan techniczny pojazdów będzie spełniał warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami o transporcie drogowym; 
5) będzie posiadał aktualną polisę ubezpieczeniową OC oraz ubezpieczenie  

od następstw nieszczęśliwych wypadków, ważną przez cały okres obowiązywania 
niniejszej umowy. 

2.Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia optymalnej trasy przejazdu i dostosowanie  
się do istniejących warunków drogowych. 



3.Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za sprawność techniczną pojazdów, jak 
również za pełną dokumentację wraz z ubezpieczeniami gwarantującymi jego przejazd 
zgodnie  z przepisami obowiązującymi w Polsce. 

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

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo poinformowania Inspekcji Transportu Drogowego  
w przypadku, gdy warunki techniczne pojazdów Wykonawcy 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 0,5h. 

6.W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest podstawić niezwłocznie sprawny  
pojazd, nie później niż 0,5h od momentu wystąpienia awarii. 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 powstałe na skutek awarii obciążają Wykonawcę. 

7.Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi ze szczególną starannością i dbałością  
  o bezpieczeństwo osób. 
8.Zamawiający wyklucza przesiadki podczas podróży inne niż wynikające z Harmonogramu  
   Tras - Załącznik nr 2 do umowy, lub spowodowane awarią pojazdu. 
9.Zamawiający nie zapewnia noclegów ani wyżywienia dla kierowców. 

 

 

§ 4 

KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 

1) w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy,  

w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 1 ust. 2 lub ust. 3 

umowy, za każde rozpoczęte 0,5h opóźnienia, nie więcej jednak niż 10 % wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy; 

2) w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust 1 umowy,  

w przypadku opóźnienia w podstawieniu pojazdu zastępczego, za każde rozpoczęte 

0,5h opóźnienia, licząc od upływu terminu określonego w § 3 ust. 3 umowy; 

3) w wysokości 100% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy,  

w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

4) w wysokości 2000,00 zł w przypadku nie przesłania w wyznaczonych terminach  

tj. do 3 października 2014 r. do godz. 12:00 oraz 15 października 2014 r. do godz. 

12:00 Wykazu autokarów do realizacji zamówienia; 

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

z wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy. 

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej w wysokości 100% wartości 

wynagrodzenia 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. 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. 



5.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 2 dni  

od momentu powzięcia przez stronę informacji o wystąpieniu okoliczności determinującej 

odstąpienie od umowy. 

 

 

§ 5 

NADZÓR 

 

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

………………………………………………………………………………………. 

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

………………………………………………………………………………………. 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

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: 

1) zmiany obowiązujących stawek podatkowych; 

2) zmiany nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy; 

3) wystąpienia zdarzeń siły wyższej (zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia  

i niemożliwego do zapobieżenia), w szczególności: klęski żywiołowej, huraganu, powodzi, 

katastrofy transportowej, pożaru, eksplozji, wojny, strajku i innych nadzwyczajnych wydarzeń,  

których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą stron; 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności 

zgody drugiej strony oraz zachowania formy pisemnego aneksu. 

4. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ są integralną częścią umowy. 

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

powszechny, według prawa polskiego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 

zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego. 

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

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze stron. 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY: 

1. Wykaz autokarów do realizacji zamówienia 
2. Harmonogram tras 
3. Formularz cenowy 

 
 

Wykonawca        Zamawiający 

 


