Załącznik nr 2
do ogłoszenia u udzielanym
zamówieniu nr ZZ/527/009/2019
WZÓR
UMOWA USŁUGI nr ZZ/527/009/2019
zawarta w dniu ………………….. 2019 r.
pomiędzy:
Politechniką Gdańską, Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w 80-233 Gdańsk, ul. G.
Narutowicza 11/12,
NIP 5840203593, REGON 000001620
reprezentowaną przez:
prof. dr hab. inż. Jerzego Wtorka – prof. zw. PG Dziekana Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej
zwaną dalej „zamawiającym"
oraz
............................................................................................................................
z
siedzibą
w ...........................NIP...................... REGON.....................CEIDG/CIKRS……………………….
reprezentowanym przez:
1. ...............................................................................
zwanym dalej „wykonawcą”,
który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie
przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi w zakresie najmu autokaru wraz z kierowcą na potrzeby przewozu
osób, zgodnie z treścią ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia ……………. oraz ofertą z dnia ........... złożoną
przez wykonawcę, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i będącymi jej integralną częścią.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przewozu osób na trasie: ………………………………………………………
Autokar do dyspozycji zamawiającego od godz. …………. w dniu …………………..
3. Powrót do Gdańska - Politechnika Gdańska w dniu …………… w godzinach …………..
4. Zamawiający wymaga, aby odpowiedzialność i wszelkie ryzyko do momentu wykonania przedmiotu umowy
ponosił wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy ze szczególną starannością i
dbałością o bezpieczeństwo przewożonych osób.
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§2
TERMIN I WARUNKI REALIZACJI
Termin realizacji usługi: 07.07.2019 r.
Przewóz osób obejmuje trasę przejazdu po drogach publicznych ze wskazanego przez zamawiającego
punktu wyjazdu do punktu docelowego oraz powrót do punktu wyjazdu.
Wykonawca zobowiązuje się do przewiezienia uczestników wycieczki autokarem wyposażonym w czystą,
sprawną toaletę, zdolną do użytku podczas jazdy.
Wykonawca oświadcza, że:
- posiada pojazd czysty, wyposażony w fotele pasażerskie, system ogrzewania, system wentylacji lub
klimatyzacji,
- pojazd jest w pełni sprawny technicznie, przystosowany do transportu określonej
w zamówieniu liczby osób, zapewniający wszystkim przewożonym osobom miejsca siedzące,
- stan techniczny pojazdu spełnia warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, zgodne
z obowiązującymi przepisami o transporcie drogowym,
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posiada aktualną polisę ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania odpłatnego krajowego transportu drogowego osób,
stosownie do art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym
(tj. Dz. U. nr 125 poz. 1371 z późn. zm.) lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego.
Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za sprawność techniczną pojazdu, jak również za pełną
dokumentację wraz z ubezpieczeniami gwarantującymi jego przejazd zgodnie z obowiązującymi przepisami
w Polsce.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie czasu pracy kierowcy oraz
przestrzegania ogólnych warunków przewozu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do 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, odpowiadający wymaganiom określonym w ogłoszeniu o
zamówieniu, w czasie nie dłuższym niż 1,5 godz. od zgłoszenia telefonicznego przez zamawiającego.
W przypadku awarii pojazdu wykonawca zobowiązany jest podstawić niezwłocznie sprawny pojazd
odpowiadający wymaganiom określonym w ogłoszeniu o zamówieniu, nie później niż w ciągu 1,5 godziny od
momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. 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.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi ze szczególną starannością i dbałością
o bezpieczeństwo osób.
Strony wyznaczają osoby upoważnione do reprezentowania stron w sprawach związanych z wykonaniem
umowy:
ze strony zamawiającego : …………………………………………………
ze strony wykonawcy:………………………………….…………………...
Powyższe dane osobowe udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, w celu realizacji umowy, na
podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. poz.1000) o ochronie danych osobowych oraz na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony stają się administratorem
danych osobowych wzajemnie sobie udostępnionych.
O każdej zmianie wyznaczonych osób, zmianie numerów telefonu, numerów faksu lub adresów poczty
elektronicznej zamawiający i wykonawca niezwłocznie powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w
wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną.
W przypadku powierzenia realizacji umowy Podwykonawcom, wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
wobec zamawiającego za ich działania lub zaniechania.

§3
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w kwocie:
brutto: ……………………………. zł
słownie złotych: (……………………………………….)
Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu
realizacji przedmiotu umowy (w szczególności koszty paliwa, ubezpieczenia, dojazdów, postoju, opłaty za
parkingi, opłaty drogowe, koszty wyżywienia kierowcy i ewentualnego noclegu kierowcy) oraz jest stałe przez
okres obowiązywania umowy.
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§4
FINANSOWANIE
1. Podstawą do wystawienia przez wykonawcę faktury za zrealizowanie przedmiotu umowy będzie podpisany
przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń.
2. Fakturę należy wystawić na: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 80233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12. NIP 584-020-35-93.
3. Należność za fakturę będzie płatna przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury, na konto wykonawcy:
........................................................................
4. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku zamawiającego.
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§5
KARY UMOWNE
Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci
drugiej stronie karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, z wyłączeniem okoliczności określonych w art.145 ust.1 ustawy Pzp.
Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:
a) w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy
w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia licząc
od upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 umowy;
b) w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy
w przypadku opóźnienia podstawieniu pojazdu zastępczego za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia
licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 8 umowy;
c) w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy
w przypadku opóźnienia podstawieniu pojazdu zastępczego za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia
licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 9 umowy;
d) za niedostarczenie pojazdu zastępczego w sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 8 i 9 umowy, w wysokości
100% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 3 dni od momentu
uzyskania informacji o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy, tj. m.in. naruszenia
postanowień umowy lub niewykonania umowy z należytą starannością przez wykonawcę.
W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych, zamawiający zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia.
Dochodzenie kar umownych za odstąpienie nie wyklucza dochodzenia kar umownych z innych tytułów.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez jego zgody.
Strony wiążą inne warunki i postanowienia zawarte w ofercie z dnia ……... i ogłoszeniu o udzielanym
zamówieniu z dn. ……. na usługę wynajmu autokaru wraz z kierowcą na potrzeby Wydziału Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Oferta wykonawcy oraz ogłoszenie o udzielanym zamówieniu stanowi integralną część umowy.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego,
a ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

………………………………………

……………………………..
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WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki do umowy:
1) ogłoszenie o udzielanym zamówieniu nr ZZ/527/009/2019
2) oferta wykonawcy
3) protokół zdawczo-odbiorczy
* niepotrzebne skreślić
Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie oświadczenia na formularzu oferty.
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Załącznik do umowy
................., dnia ..........................
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

……………………………………..
WYKONAWCA:
(pieczątka wykonawcy)

……………………………….
ZAMAWIAJĄCY:
(pieczątka zamawiającego)

Przedmiot umowy:
Usługa w zakresie wynajmu autokaru wraz z kierowcą na potrzeby WETI PG
Przedmiot umowy wykonano zgodnie z umową w dniu ………..
Zamawiający przyjmuje przedmiot umowy bez zastrzeżeń.*
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu umowy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Przedstawiciel wykonawcy:

..................................................... ............................................
(imię i nazwisko)
(podpis)

Przedstawiciel zamawiającego: ................................................... .........................................
(imię i nazwisko)
(podpis)
Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT*.
* niepotrzebne skreślić
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