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Nr zamówienia: ZZ/14/055/U/17           Załącznik nr 3 

 
    

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 PG przez: 

………………………………………………………… 

zwaną dalej „Zamawiającym” oraz: 

………………………………………………………… 

…………………………………………….………….. 

REGON:…………….…….., NIP: …………………... 

CEIDG/KRS…………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………….…… 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

PODSTAWA PRAWNA 

Strony oświadczają, że umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

 

 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest usługa najmu autokaru wraz z kierowcą do przewozu uczestników turnusu 

wypoczynkowego w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Gdańskiej Czarlina wraz z  bagażami 

na trasie z Politechniki Gdańskiej (ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk - parking przy ul. Fiszera)  

do Ośrodka Wypoczynkowego PG Czarlina (Skoczkowo 9, 83 - 406 gm. Wąglikowice  k/Kościerzyny) 

oraz na trasie z Ośrodka Wypoczynkowego PG Czarlina do Politechniki Gdańskiej (odległość ok. 70 km 

w jedna stronę). 

2. Wykonawca podstawi autokar w dniu 3.09.2017 r. o godz.  7:30 na wskazany w ust. 1 niniejszego 

paragrafu parking Politechniki Gdańskiej oraz w dniu 16.09.2017 r. o godz. 16:30 pod Ośrodek 

Wypoczynkowy PG Czarlina. 

3. Strony ustalają, że maksymalna liczba uczestników turnusu  będzie wynosiła 30 osób. 

 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą ustala się 

wynagrodzenie  w  kwocie, którą dysponuje Zamawiający do realizacji przedmiotu umowy 

brutto: ……………………….. PLN 

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

2. Kwota, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, uwzględnia wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie 

w celu należytego wykonania umowy, w szczególności koszty najmu autokaru, opłat za paliwo, opłat 

drogowych oraz parkingowych, wynagrodzenie kierowcy oraz wszystkie koszty niezbędne 

do wykonania przedmiotu umowy. 
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3. Rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiającym będzie dokonane w polskich złotych (PLN). 

4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie realizacja usługi bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 

5. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy: 

……………………………………………………. w terminie 21 dni po wykonaniu usługi i odebraniu 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

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

 

§ 4 

WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za sprawność techniczną pojazdu, jak również za pełną 

dokumentację wraz z ubezpieczeniami gwarantującymi jego przejazd zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w Polsce. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie czasu pracy kierowcy 

oraz przestrzegania ogólnych warunków przewozu.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu osób wydaną przed 

dniem 15.08.2013 r. na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym, 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.) lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego wydane po dniu 15.08.2013 r. na podstawie i zasadach określonych  w art. 5 ust. 1 ustawy 

o transporcie drogowym i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady  (WE)  21.10.2009 r. 

nr 1071/2009 ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu 

przewoźnika drogowego. 

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 godzina, licząc od 

stwierdzenia niesprawności przez Inspekcję Transportu Drogowego. 

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

odpowiadający wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia, nie później niż 2 godziny 

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. 

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

osób. 

7. Wykonawca zapewni wszystkim przewożonym osobom miejsca siedzące. 

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

 

 

§ 5 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:  

1) w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 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 50 % wartości wynagrodzenia brutto określonego 

w § 3 ust. 1 umowy, 

2) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 1 umowy, w przypadku opóźnienia 

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

terminu określonego w § 4 ust. 4 lub 5 umowy, 

3) w wysokości 50 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

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

określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej w wysokości 50 % wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za odstąpienie Zamawiającego od umowy 
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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 na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 6 

NADZÓR 

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

………………………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………….… 

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

się wzajemnie. Wszelkie szkody powstałe w wyniku niepoinformowania drugiej strony obciążają stronę 

zobowiązaną. 

 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 459 poz. 2164 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. Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

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. 

 

 

 

 

Wykonawca       Zamawiający 

 

 

 

Załączniki: 

1. Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu 

2. Oferta wykonawcy 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

 


