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sygnatura: ZP-017/2017                             Załącznik nr 6 do SIWZ       
 

 
 

U  M  O  W  A   nr …  (wzór) 

 

 

W dniu ……………………………………….…  w  Toruniu  pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w 
Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, NIP:  879-017-72-91, REGON: 000001324,    

reprezentowanym  przez : 

…………………………………………………………………………………………………………………, 
zwanym dalej w treści Zamawiającym, 

a    ……………………………………………………………………………………………………….……,  
reprezentowanym  przez : 

…………………………………………………………………………………………………………………, 
zwanym dalej w treści Wykonawcą, w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy i udzielenia zamówienia 
publicznego w myśl przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  
z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta została 
umowa  
o następującej  treści: 

 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług przewozu osób autokarami zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia o sygnaturze ZP-017/2017, zwaną dalej SIWZ, i złożoną przez 
Wykonawcę ofertą z dnia … , stanowiącymi załączniki do umowy. 

2. Liczby kilometrów wskazane w Wykazie zapotrzebowań stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ są 
liczbami szacunkowymi, przewidywanymi przez Zamawiającego i mogą ulec zmniejszeniu, w 
zależności od faktycznych jego potrzeb, co będzie skutkować zmniejszeniem wynagrodzenia 
określonego w § 3 ust. 1 umowy. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone zgodnie z zasadami 
ustalania wynagrodzenia określonymi w § 3 ust. 3 umowy, w granicach rzeczywiście zrealizowanej 
usługi przewozu. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne. 

   
§ 2 

Realizacja przedmiotu umowy 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia autokarów odpowiadających wymogom określonym w 

SIWZ, dotyczącym w szczególności: 
1) sprawności technicznej autokarów i urządzeń stanowiących ich wyposażenie; 
2) wyposażenia autokarów; 
3) wymaganych dokumentów przewozowych. 
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2. Autokary przeznaczone do realizacji zamówienia muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 
2007 r. i być zgodne z treścią wykazu stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 

3. W razie okoliczności uniemożliwiającej świadczenie usługi przewozu, spowodowanej w 
szczególności: 
1) niesprawnością autokaru lub jego wyposażenia,  
2) brakiem protokołu z kontroli autokaru przeprowadzonej przez Policję, jeżeli Zamawiający żądał 

przeprowadzenia takiej kontroli zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu, 
3) wypadkiem w ruchu drogowym,  
Wykonawca na własny koszt i ryzyko usunie awarię w terminie zaakceptowanym przez 
Zamawiającego albo zapewni autokar zastępczy, spełniający wymogi określone w SIWZ.  

4. W przypadku nieusunięcia awarii autokaru w terminie wskazanym w ust. 3  niniejszego paragrafu 
lub nie podstawienia autokaru zastępczego albo podstawienia autokaru zastępczego, który nie 
spełnia wymogów określonych w SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wynajęcia autokaru 
zastępczego na koszt Wykonawcy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kierowców autokarów posiadających odpowiednie 
kwalifikacje. 

6. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje konieczność stosowania przepisów o czasie pracy 
kierowcy oraz przepisów o bezpieczeństwie ruchu drogowego, które obowiązują Wykonawcę. 

7. Zamawiający zapewni rezerwację miejsca noclegowego dla kierowcy. Koszty opłaty za miejsce 
noclegowe kierowcy pokrywa Wykonawca.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia we własnym zakresie kosztów wyżywienia kierowców, opłat 
drogowych oraz kosztów związanych z parkowaniem autokarów na całej trasie i w każdym miejscu 
postoju. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia autokarów w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego, znajdującym się na terenie Torunia. 

10. Zamawiający przekaże Wykonawcy informację odnośnie miejsca podstawienia autokaru pisemnie 
lub  faksem, albo za pomocą poczty elektronicznej na co najmniej 7 dni przed terminem wyjazdu 
określonym w SIWZ, a w przypadku wyjazdów wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, 
których termin nie został wskazany w SIWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcy zamówienie 
pisemnie lub faksem, albo za pomocą poczty elektronicznej w terminie nie krótszym niż 3 dni przed 
planowanym wyjazdem.  

11. Jeżeli informacja dotycząca miejsca podstawienia autokaru lub zamówienie, o których mowa w ust. 
10 niniejszego paragrafu będzie zawierać w swej treści żądanie przeprowadzenia - w dniu, w którym 
ma być zrealizowana usługa przewozu - kontroli autokaru przez Policję, kierowca autokaru okaże 
przedstawicielowi Zamawiającego protokół z tej kontroli.  

12. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zamówienia na autokary wynajmowane na bieżące potrzeby 
faksem lub za pomocą poczty elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu 
wysłania zamówienia przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu faksem lub za pomocą poczty 
elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze Zamawiającego przed planowanym 
wyjazdem, kserokopii dowodu rejestracyjnego autokaru oraz danych kierowcy tj.: imienia i nazwiska  
i numeru telefonu.  

14. Osobami upoważnionymi do koordynacji całości spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy 
są: 
1) po stronie Zamawiającego – ………………………… tel. ……………… , adres e-mail: ………………… , 
2) po stronie Wykonawcy - ………………………… tel. ……………… , adres e-mail: ………………… . 

15. Zmiana osób, o których mowa w ust. 14 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony 
umowy i nie stanowi zmiany jej treści. 
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§ 3 
Wynagrodzenie 

 
1. Całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi nie więcej niż: 
 ……………  (słownie: ……………) złotych brutto, w tym należny podatek od towarów i usług VAT. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
niniejszej umowy, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy, takimi jak w szczególności: koszty 
paliwa, koszty dojazdu do miejsca rozpoczęcia usługi, koszty noclegów i wyżywienia kierowców,  
koszty diet i wynagrodzenia kierowców, amortyzację, podatki, opłaty drogowe i autostradowe, opłaty 
postojowe i parkingowe, ubezpieczenie pojazdu i ubezpieczenie przewozu osób. 

3. Dokładna kwota wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy 
wyliczona będzie jako: 

1) iloczyn liczby godzin korzystania z usługi przewozu osób oraz wskazanej w ofercie Wykonawcy 
ceny jednostkowej brutto za 1 godzinę korzystania z usługi przewozu (jeśli dotyczy) 

albo  

2) iloczyn liczby faktycznie przejechanych kilometrów oraz wskazanej w ofercie Wykonawcy ceny 
jednostkowej brutto za 1 km przewozu (jeśli dotyczy),   

albo  

3) suma: 

a) iloczynu liczby faktycznie przejechanych kilometrów oraz wskazanej w ofercie Wykonawcy 
ceny jednostkowej brutto za 1 km przewozu  

oraz  

b) iloczynu liczby faktycznych dni pobytu oraz wskazanej w ofercie Wykonawcy ceny 
ryczałtowej brutto za 1 dzień pobytu obejmującej koszty pobytu, w szczególności koszty 
noclegu i wyżywienia kierowcy oraz opłaty parkingowe i postojowe. 

4. Należność określona za pomocą ceny jednostkowej brutto za 1 kilometr przewozu, o której mowa w 
ust. 3 pkt. 2 i 3 będzie przysługiwać Wykonawcy za liczbę faktycznie przejechanych przez autokar 
kilometrów liczonych od miejsca podstawienia autokaru do miejsca docelowego. 

5. Okres korzystania z usługi przewozu osób jest liczony w następujący sposób:  
od godziny wyznaczonej przez Zamawiającego jako godzina podstawienia autokaru do momentu 
faktycznego zakończenia usługi przewozowej w miejscu docelowym, a w przypadku opóźnienia 
podstawienia autokaru – od momentu faktycznego podstawienia autokaru do momentu faktycznego 
zakończenia usługi w miejscu docelowym, z uwzględnieniem zaokrąglenia: 

1) do pełnej godziny – gdy rozpoczęcie lub zakończenie usługi nastąpiło w zakresie czasu od 15 
minut przed upływem pełnej godziny do 15 minut po pełnej godzinie albo  

2) do 30 minut – gdy rozpoczęcie lub zakończenie korzystania z usługi przewozu nastąpiło w 
pozostałym zakresie czasu. 

 
§ 4 

Warunki płatności 
 
1. Wykonawca będzie wystawiać faktury częściowe, osobno po każdej wykonanej usłudze przewozu. 
2. Każda faktura będzie zawierała w szczególności informacje o liczbie przejechanych kilometrów, 

liczbie wykorzystanych godzin, stawce za 1 km, stawce za 1 godzinę.  

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
podany na fakturze w terminie …. dni, licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez 
Wykonawcę faktury wraz z potwierdzeniem prawidłowego wykonania usługi i dokumentem 
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określającym liczbę przejechanych kilometrów albo czasu wykonywania usługi (dokument karta 
pracy kierowcy lub zlecenie wynajmu autokaru lub inny potwierdzony przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego). 

4. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

5. Warunkiem dokonania płatności na rzecz Wykonawcy jest prawidłowe wywiązanie się Wykonawcy z 
postanowień niniejszej umowy. 

6. Za opóźnienie w zapłacie Wykonawca może żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek. 
 

§ 5 
Kary umowne 

 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości: 

1) 10% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy - w 
przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 
Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy,  

2) 1,5% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy – w 
przypadku niezrealizowania zgłoszonego zamówienia, 

3) 0,1% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy – za każde 
nienależyte wykonanie umowy w tym, w szczególności: 

a) za opóźnienie podstawienia autokaru lub rozpoczęcia świadczenia usługi przewozu - za każdą 
rozpoczętą godzinę opóźnienia, 

b) za podstawienie autokaru, który nie spełnia wymogów Zamawiającego określonych w SIWZ 
(np. z niesprawną klimatyzacją, niesprawnym nagłośnieniem), w sytuacji, gdy Zamawiający 
wyrazi zgodę na rozpoczęcie lub kontynuowanie świadczenia usługi przewozu pomimo 
niezgodności z wymogami Zamawiającego. 

4) za niedopełnienie obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wskazanych przez 
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w 
wysokości 2 000 zł za każdy przypadek. 

2. Strony ustalają, że kara umowna może być potrącona przez Zamawiającego z dowolnej należności 
Wykonawcy, na podstawie odrębnej noty księgowej. W przypadku niewystawienia faktur, zapłata kar 
umownych nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej, 
przelewem na konto wskazane w nocie. 

3. Zastrzeżona wyżej kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania uzupełniającego  na zasadach ogólnych. 

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
 
1. Umowa zawarta jest na czas określony, od dnia jej zawarcia, do dnia 30 kwietnia 2018 roku lub do 

dnia, w którym nastąpi wyczerpanie kwoty wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 3 
ust. 1 niniejszej umowy, którykolwiek z tych terminów zapadnie wcześniej.  

2. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze 
sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie w szczególności przepisy 
kodeksu cywilnego oraz Ustawy. 
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4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności i odbywają się wyłącznie na warunkach wskazanych w Ustawie. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Zamawiający         Wykonawca  
                        

 


