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3. Zapłata wynagrodzenia za wykonaną usługę nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. 

4. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 7 
W przypadku nie wykonania lub nienaleŜytego wykonania zamówionej usługi transportowej, a w 
szczególności: 
1)  nie podstawienia lub spóźnionego  podstawienia środka transportu, 
2)  podstawienia niesprawnego technicznie lub brudnego środka transportu,  
3) niewłaściwego wykonania zleconej usługi. 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości dziesięciokrotnej wartości zamówionej 
usługi, ale nie mniej niŜ  4 000 zł (słownie cztery  tysiące złotych). 
Zamawiający moŜe równieŜ rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Wykonawca moŜe Ŝądać 
wynagrodzenia wyłącznie za usługi wykonane do momentu rozwiązania umowy na usługi transportowe.   

 
§ 8 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
2. Strony dopuszczają moŜliwość: 

1) zmian redakcyjnych umowy,  
2) przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, 
3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie postanowienia 
Kodeksu cywilnego, Prawo zamówień publicznych. 

4. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest 
Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 
§ 9 

1. Integralną część umowy stanowi oferta cenowa Wykonawcy. 
2. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

kaŜdej ze Stron. 
 

 
 
        ZAMAWIAJ ĄCY                                                                                        WYKONAWCA 
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wyjazdów, z tym Ŝe łączna kwota za wykonywanie poszczególnych usług nie przekroczy wartości 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust.4. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pełnego zabezpieczenia potrzeb transportowych Zamawiającego. 
 

§ 4 
1 Strony ustalają, Ŝe za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na 

podstawie oferty przetargowej złoŜonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

2 Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, liczone będzie według cen jednostkowych, określonych w 
ofercie cenowej Wykonawcy i wyszczególnionych w ust. 1 § 3, w następujący sposób: 
1) w przypadku przejazdów, za wykonanie których ustalono wynagrodzenie ryczałtowe, jako ryczał 

określony za rodzaj kaŜdego przejazdu w wysokości określonej w ust. 1 § 3, 
2) w przypadku przejazdów powyŜej 300 km i wyjazdów zagranicznych jako iloczyn ceny 

jednostkowej za 1 km wyszczególnionej w ust. 1 § 3 i liczby przejechanych kilometrów.  
3 Ceny jednostkowe, określone w ofercie Wykonawcy i wyszczególnione w ust. 1 § 3 nie ulegną zmianie 

w trakcie realizacji niniejszej umowy. 
4 Maksymalna wartość umowy, stanowiąca jednocześnie całkowite wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy z 

tytułu realizacji usług objętych niniejszą umową zostaje określona na kwotę ………. złotych brutto 
(słownie złotych:                                  ). 

5 Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania całości kwoty określonej w 
ust. 4 niniejszego paragrafu umowy w całym okresie obowiązywania umowy z powodu braku zamówień. 

 
§ 5 

1. Strony ustalają, Ŝe w przypadku zaistnienia konieczności noclegu, uzasadnione koszty związane z 
noclegiem kierowcy będzie pokrywał Zamawiający na podstawie faktury wystawionej w oparciu o 
rzeczywiście poniesiony koszt (wymagana kserokopia faktury bądź rachunku wystawionego na 
Wykonawcę i potwierdzonego za zgodność z oryginałem), ale nie większe niŜ kwota limitu za nocleg 
określona odpowiednio:  
1)  za podróŜe krajowe - 150% diety ustalonej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 

30 listopada  2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleŜności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budŜetowej z 
tytułu podróŜy słuŜbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 227, poz.1661, 

2) podróŜe poza granicami kraju - ustalona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleŜności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budŜetowej z tytułu podróŜy słuŜbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.). 

2 Koszty związane z parkowaniem pojazdu będzie pokrywał Zamawiający na podstawie faktury 
wystawionej w oparciu o rzeczywiście poniesiony koszt (wymagana kserokopia faktury bądź rachunku 
wystawionego na wykonawcę i potwierdzonego za zgodność z oryginałem, a w  wyjątkowych 
przypadkach paragonu potwierdzającego korzystanie z parkingu). 

 
§ 6 

1. Wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy za wykonaną usługę zapłacone zostanie przez Zamawiającego 
przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy nr……………… 

2. Podstawą dokonania płatności będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT. Do faktury 
Wykonawca zobowiązuje się dołączyć potwierdzenie wykonania usługi zawierające: datę, godzinę 
rozpoczęcia kursu oraz jego zakończenia, stan licznika początkowy i końcowy (kaŜdy kurs musi być 
potwierdzony podpisem dysponenta) oraz dokumenty określone w § 5 ust. 2. 
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11. Ryczałt od 250 km do 300 km 4  

11. PowyŜej 300 km (km) 1500  
12. Wyjazdy zagraniczne (km) 3400  
 
Grupa II    -  autobus (9-19 miejsc bez miejsca kierowcy)  

 

Lp Opis usługi transportowej Przewidywana ilość 
przejazdów (ew. ilość km) 

Cena jednostkowa 
brutto w zł 

 -1-  -2-  -3-  -4- 

1. Ryczałt miejski do 2 godzin 13  

2. Ryczałt miejski do 3 godzin 23  

3. Ryczałt miejski do 4 godzin 10  

4. Ryczałt miejski do 5 godzin 6  

5. Ryczałt miejski do 6 godzin 4  

6. Ryczałt miejski do 8 godzin 15  

7. Ryczałt miejski do 10 godz. 1  

8. Ryczałt miejski do 12 godzin 2  

9. Ryczałt do 150 km 9  

10. Ryczałt od 150 do 250 km 2  

11. Ryczałt od 250 km do 300 km 2  

12. PowyŜej 300 km (km) 1500  

13. Wyjazdy zagraniczne (km) 1700  
 
Grupa III    -  mikrobus (8 miejsc bez miejsca kierowcy)  

Lp Opis usługi transportowej Przewidywana ilość 
przejazdów (ew. ilość km) 

Cena jednostkowa 
brutto w zł 

 -1-  -2-  -3-  -4- 

1. Ryczałt miejski do 2 godz. 36  

2. Ryczałt miejski do 3 godz. 50  

3. Ryczałt miejski do 4 godz. 10  

4. Ryczałt miejski do 5 godz. 1  

5. Ryczałt miejski do 6 godz. 5  

6. Ryczałt miejski do 8 godz. 10  

7. Ryczałt miejski do 10 godz. 5  

8. Ryczałt miejski do 12 godzin 3  

9. Ryczałt do 150 km 12  

10. Ryczałt od 150 km do 250 km 2  

11. Ryczałt od 250 km do 300 km 7  

12. PowyŜej 300 km (km) 3900  

13. Wyjazdy zagraniczne (km) 16650  

Ceny jednostkowe brutto ustalone przez Wykonawcę w ofercie cenowej nie ulegną zmianie w trakcie 
realizacji niniejszej umowy. 
2. Usługi transportowe wykonywane będą sukcesywnie, w miarę zaistniałych potrzeb Zamawiającego, na 

podstawie składanego kaŜdorazowo przez upowaŜnionego przedstawiciela Zamawiającego, zamówienia 
określającego rodzaj zamawianych usług transportowych za pośrednictwem faxu lub poczty 
elektronicznej co najmniej 24 godziny przed planowanym wyjazdem, a w sytuacjach szczególnych 12 
godzin przed planowanym wyjazdem. 

3. Ilość przejazdów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w grupach I, II, III jest wielością określoną 
o przewidywane potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia 
niektórych rodzajów wyjazdów w całości lub w części jak równieŜ zwiększenia niektórych rodzajów 
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Z a ł ą c z n i k  n r  4 a  
w z ó r  

U m o w a  N r      / 2 0 1 0  
 
zawarta w dniu  …………………..., w Szczecinie, pomiędzy: 
Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, ul. Czesława 9 reprezentowanym przez: 
Tomasza Lachowicza - Dyrektora 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
NIP  851-28-66-706     REGON 812692239 
 
a  
……………………………………………………………………………………………………. 
 reprezentowaną przez: 
1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
wpisanym do ..........................................................................................................................................  

NIP……………………………    REGON…………………………………… 
 

Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego po przeprowadzeniu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nr 
postępowania MZOG/ZP/  /2010 na „ Świadczenie usług transportowych w 2011 r.” 
 

§1 
Przedmiot umowy obejmuje wykonanie Części I - Świadczenie usług transportowych na potrzeby 
Urzędu Miasta Szczecin 

§2 
1. Usługi, o których mowa  w § 1 wykonywane będą w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 

r. 
2. Wcześniejsze zakończenie realizacji umowy moŜe nastąpić w sytuacji wyczerpania środków 

określonych w § 4 ust. 4 niniejszej umowy.   
 

§ 3 
1. Strony ustalają , Ŝe za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na 

podstawie oferty złoŜonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
Ceny brutto za wykonywanie poszczególnego rodzaju usług kształtują się następująco: 

Grupa I    -  autokar klasy turystycznej (do 49 miejsc bez miejsca kierowcy) 

Lp Opis usługi transportowej Przewidywana ilość 
przejazdów (ew. ilość km) 

Cena jednostkowa 
brutto w zł 

 -1-  -2-  -3-  -4- 

1. Ryczałt miejski do 2 godzin. 17  

2. Ryczałt miejski do 3 godzin. 4  

3. Ryczałt miejski do 4 godzin. 12  

4. Ryczałt miejski do 5 godzin. 3  

5. Ryczałt miejski do 6 godzin. 17  

6. Ryczałt miejski do 8 godzin. 1  

7. Ryczałt miejski do 10 godzin. 1  

8. Ryczałt miejski do 12 godzin 4  

9. Ryczałt do 150 km 14  

10. Ryczałt od 150 km do 250 km 68  


