
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokości zastrzeŜonych 
kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 6 

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.  

 
§ 7 

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

Stron. 
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1) Do realizacji przewozów wykonawca zapewni autokar na minimum 50 miejsc, przystosowany do 
przewozu osób niepełnosprawnych, posiadający homologację zarówno do pojazdu jak i 
przeznaczenia do określonego celu, o obniŜonym stopniem wejściowym i zwiększonych lukach 
bagaŜowych, 

2) Obowiązkiem Wykonawcy jest: 
a) WyposaŜenia kierowców w dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonania usług przewozowych, 
b) Przygotowania pojazdu pod względem technicznym i estetycznym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 515, z późn. zm.), 
c) Zapewnienia bezpiecznej jazdy na trasie przewozu 
d) Punktualnego podstawienia pojazdu w miejscu i czasie wyznaczonym przez zamawiającego, 
e) W przypadku awarii zapewnienia pojazdu zastępczego o standardzie określonym  w pkt 1, ppkt 1)  

3) Zamawiający zapewni zawiadomienie Wykonawcy o terminie wykonania usługi nie później niŜ 3 dni przed 
planowaną datą przewozu, 

5. Usługi transportowe świadczone będą przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, stosownie do jego potrzeb, na 
podstawie składanego kaŜdorazowo przez upowaŜnionego pracownika Ośrodka Wczasowo – Rehabilitacyjnego 
„Agawa” w MrzeŜynie, zamówienia określającego rodzaj zamawianych usług transportowych za pośrednictwem 
fax. 

 
§2 

 
Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy są: 
1. ze strony Zamawiającego:  
       -    …………………………………               
2. ze strony Wykonawcy:  
       -    ………………………………… 
 

§ 3 
 

Usługi transportowe świadczone będą od 8 maja do 19 października 2011 r. 
 

§ 4 
 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający płacił  Wykonawcy cenę wynikającą z oferty przetargowej, tj.: 

1) Za wykonanie jednego przewozu na trasie MrzeŜyno-Kołobrzeg Dworzec PKP, Kołobrzeg Dworzec PKP – 
MrzeŜyno wynagrodzenie wynosi:…………,  

2) Za wykonanie jednego przewozu na trasie Ośrodek Wczasowo – Rehabilitacyjny „Agawa” w 
MrzeŜynie – Szczecin – wycieczka po Szczecinie – Szczecin - Ośrodek Wczasowo – Rehabilitacyjny 
„Agawa” w MrzeŜynie wynagrodzenie wynosi:…………,  

3) Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy nie moŜe przekroczyć 
kwoty……………brutto. 

2. Ceny brutto za wykonanie jednego przewozu ustalone przez Wykonawcę w ofercie cenowej nie ulegną zmianie w 
trakcie realizacji niniejszej umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 od daty doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z naleŜnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

 

§5 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne za kaŜdorazowe, nienaleŜyte i nieterminowe wykonanie usługi transportowej w 
wysokości 2% wynagrodzenia określonego, odpowiednio do zleconych usług transportowych w § 4 pkt 1. 



Z a ł ą c z n i k  n r  4  b  d o  s i w z  
 

w z ó r  
U m o w a  N r           / 2 0 1 0  

 
zawarta w dniu                      2010 r. pomiędzy:  
  
Gminą Miasto Szczecin – Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej, 
z siedzibą w Szczecinie , ul. Czesława 9 
 reprezentowanym przez: 
Dyrektora – Tomasza Lachowicza 
zwany w dalszej części umowy Zamawiającym 
 
a 
 
..................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
reprezentowanym przez: 
....................................... 
zwaną dalej Wykonawcą 
NIP…………………….       REGON………………… 
 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania Nr MZOG/ZP//2010 o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) 

 
§1 

 
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług transportowych na potrzeby Ośrodka Wczasowo – Rehabilitacyjnego 
„Agawa” w MrzeŜynie przy ul. Śliskiej 5, którego zakres obejmuje:  
1. Wykonanie 30 przewozów osób niepełnosprawnych na trasie Ośrodek Wczasowo – Rehabilitacyjny 

„Agawa” w Mrze Ŝynie – Kołobrzeg Dworzec PKP - Ośrodek Wczasowo – Rehabilitacyjny „Agawa” w 
MrzeŜynie. 

2. Wykonywanie przewozów określonych w pkt 1 niniejszego paragrafu wykonywane będą według następujących 
zasad: 
1) Do realizacji przewozów Wykonawca zapewni autokar na minimum 50 miejsc, przystosowany do przewozu 

osób niepełnosprawnych, , posiadający homologację zarówno do pojazdu jak i przeznaczenia do określonego 
celu, o podwyŜszonym standardzie, o obniŜonym stopniem wejściowym, o zwiększonych lukach 
bagaŜowych, 

2) Obowiązkiem Wykonawcy jest: 
a) WyposaŜenie kierowców w dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonania usług przewozowych, 
b) Przygotowanie pojazdu pod względem technicznym i estetycznym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2003 nr 58, poz. 515 z poźn. zm.), 
c) Zapewnienie bezpiecznej jazdy na trasie przewozu, 
d) Punktualne podstawienie pojazdu w miejscu i czasie wyznaczonym przez zamawiającego, 
e) W przypadku awarii zapewnienie pojazdu zastępczego o standardzie określonym  w ppkt 2). 

3) Zamawiający zapewni zawiadomienie Wykonawcy o terminie wykonania usługi nie później niŜ 3 dni przed 
planowaną datą przewozu, 

3. Wykonanie 5 przewozów osób niepełnosprawnych na trasie Ośrodek Wczasowo – Rehabilitacyjny „Agawa” 
w MrzeŜynie – Szczecin – wycieczka po Szczecinie – Szczecin - Ośrodek Wczasowo – Rehabilitacyjny 
„Agawa” w Mrze Ŝynie 

4. Wykonywanie przewozów określonych w pkt 3 niniejszego paragrafu wykonywane będą według następujących 
zasad: 


