Załącznik nr 5
do zapytania ofertowego nr ZP.271.10.18.2017
Umowa nr ZP.272.

.

.2017

zawarta w dniu …………2017 r. w Walcach pomiędzy Gminą Walce, nr NIP 1990089990,
nr REGON 531413113, z siedzibą w Walcach przy ul. Mickiewicza 18, reprezentowaną przez
Pana Bernarda Kubatę – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pana
Romana Schwarzer, zwanym dalej „Zamawiającym”,
a …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..,
reprezentowanym przez: ………………………………………………………, zwanym dalej
Wykonawcą.
Podstawę zawarcia umowy stanowi wybór Wykonawcy wyłonionego w przeprowadzonym w
trybie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia
wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, (zamówienie
realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy
w Walcach do kwot określonych w art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych) nr ……
§1
1. Przedmiot umowy obejmuje:
1) wynajem autokaru z kierowcą oraz przewóz 50 pasażerów (osób dorosłych), bagażu
pasażerów, w tym – instrumentów muzycznych,
2) zapewnienie przez Wykonawcę pojazdu zastępczego w razie okoliczności
uniemożliwiających rozpoczęcie wyjazdu lub jego kontynuowanie,
3) opłaty Wykonawcy związane z wszystkimi kosztami, jakie powstaną w związku
z wykonaniem zamówienia, w szczególności: opłaty niewymienione, które mogą
wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ubezpieczenia, wszelkie
podatki, w tym także należny podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne opusty, rabaty
oraz pozostałe składniki cenotwórcze, koszty paliwa, koszty dojazdu do miejsca
rozpoczęcia usługi, diety i wynagrodzenie kierowców, amortyzację, opłaty drogowe
i autostradowe, postojowe i parkingowe, ubezpieczenia przewozu osób itp. oraz
ewentualne opłaty drogowe i parkingowe (parkingowa, winiety, autostrady, itp).
2. Wykonawca wykona usługę przewozu osób zgodnie opisem zamówienia, ofertą oraz
Planem podróży, który jest załącznikiem do Oferty. Plan podróży wraz z ofertą stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Obsługę autokaru stanowi ………. Kierowców.
§2
1. Wykonawca wykona usługę stanowiącą przedmiot niniejszej umowy w terminie od
05.05.2017 r. do 07.05.2017 r.
2. Godziny wyjazdu autokaru z m. Walce (Pl) w dniu 05.05.2017 r. oraz wyjazdu z m. Berg
(Niemcy) zostaną określone w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy
określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. W terminie rozpoczęcia usługi Wykonawca podstawi autokar na parking przy ul.
Mickiewicza 18.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że:
1) jest właścicielem autokaru marki ……………………, rok produkcji ……………….,
o numerze rejestracyjnym ……………………………………., zwany dalej pojazdem
lub przedmiotem umowy,
2) pojazd określony ust 1, pkt 2 niniejszego paragrafu jest przystosowany fabrycznie do
przewozu osób, spełnia wymagania techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo
o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 108,
z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1907 z późn. zm.),
oraz że pojazd ten posiada ważne badania techniczne i aktualne polisy ubezpieczeń
komunikacyjnych OC i NNW;
3) usługa przewozu będzie świadczona przez kierowców, którzy posiadają wymagane
przez odpowiednie przepisy prawa uprawnienia do prowadzenia środków transportu;
4) Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia, będzie posiadać aktualną licencję
na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, wydaną na podstawie
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1907
z późn. zm.).
§4
1. Maksymalne wynagrodzenie brutto z tytułu niniejszej umowy wynosi
………………….………….
zł,
słownie: .......................................................złotych ..... /100, wg ceny określonej w ofercie.
2. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku
z wykonaniem zamówienia, w szczególności: opłaty niewymienione, a które mogą
wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki,
w tym także należny podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne opusty, rabaty oraz pozostałe
składniki cenotwórcze, koszty paliwa, koszty dojazdu do miejsca rozpoczęcia usługi, diety
i wynagrodzenie kierowców, amortyzację, opłaty drogowe i autostradowe, postojowe
i parkingowe, ubezpieczenia przewozu osób itp.
3. Zapłata nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie
14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT,
zgodnie z warunkami umowy oraz przedmiotem umowy wraz z protokołem z wyjazdu
stanowiącym załącznik nr ….. do umowy.
4. Należność przysługująca Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy będzie określona
na podstawie cen jednostkowych – zawartych w ofercie stanowiącej integralną część
umowy oraz ilości faktycznie wykonanych usług (ilość km) będących przedmiotem
umowy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 1 niniejszego paragrafu.
§5
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają
stosowanie następujących kar umownych:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto
zamówienia, za nienależyte wykonanie usługi (tj. niezgodne z treścią zapytania ofertowego

oraz niniejszej umowy, w tym za opóźnienie w rozpoczęciu realizacji zlecenia z winy
Wykonawcy).
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % wartości umowy
w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
kary umowne.
§6
Oprócz przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy gdy:
1) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie
powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku
Wykonawcy,
2) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności
nie zachowuje właściwej jakości
§7
1.
2.
−
−
−
−

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić za zgodą stron z zachowaniem
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w
przypadku:
gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację umowy.
w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług, na usługi stanowiące przedmiot
zamówienia;
w zakresie danych teleadresowych Wykonawcy;
zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
§8
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§9
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy
miejscowo, dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
1) Załącznik nr 1 – Protokół z ustalenia liczby kilometrów przejazdu
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ................... wraz z Planem podróży

…..…………………………

………..…………………………

Wykonawca

Zamawiający

Załącznik nr 1 do Umowy nr …………………

z dnia ……..

Protokół z ustalenia liczby kilometrów przejazdu
Zamawiający oraz Wykonawca zgodnie ustalają, że stan licznika w dniu 05.05.2017 r.
odczytany w Walcach o godz. wynosi …………………
Zamawiający oraz Wykonawca zgodnie ustalają, że stan licznika w dniu 05.05.2017 r.
Odczytany po przyjeździe do miejscowości Berg w Niemczech wynosi ………………
Zamawiający oraz Wykonawca zgodnie ustalają, że stan licznika w dniu 07.05.2017 r.
odczytany w Bergu (Niemcy) o godz. wynosi …………………
Zamawiający oraz Wykonawca zgodnie ustalają, że stan licznika w dniu 07.05.2017 r.
po przyjeździe do miejscowości Walce wynosi …………………

Wynajmujący oraz Najemca zgodnie ustalają, że wyliczona liczba kilometrów trasy Walce –
Berg - Walce wynosi …………………………
Niniejszy protokół stanowi podstawę do wyliczenia należnego wynagrodzenia z tytułu
umowy nr ……..

………………………….
Wykonawca

……………………….
Zamawiający

