
 
 

 
UMOWA NR ........./             /2012 

 
 
zawarta w dniu ..................... pomiędzy: 
Gminą     Miasto     Szczecin,     Miejską   Jednostkę   Obsługi  Gospodarczej   z   siedzibą  
w Szczecinie plac Armii Krajowej 1,  NIP 851-31-36-996 , Regon 320933250 
reprezentowaną przez: 
Agnieszkę Jerzykowską  – dyrektora MJOG  
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym  
 
a  
firmą: .....................................................................z siedzibą w: ……………………… 
 
REGON:  ..................................                  NIP:  ..................................... 
 
reprezentowaną przez: 
 
1. ..................................................................  - .................................................. 
2. ………………………………………….  - ………………………………. 
zwaną dalej Wykonawcą. 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 
oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej 
kwot wynikających z art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
Nr postępowania.......... 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§1 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług transportowych na potrzeby Urzędu Miasta 
Szczecin. 

 
II. Czas trwania umowy 

 
§2 

1. Usługi, o których mowa w §1, wykonywane będą w terminie od dnia podpisania umowy  
do dnia 31 grudnia 2012 r. 

2. Wcześniejsze zakończenie realizacji umowy może nastąpić w sytuacji wyczerpania 
środków określonych w § 6 ust. 4 niniejszej umowy. 

 
III. Zobowi ązania Zamawiającego 

 
§3 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 
ustalone na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. Ceny brutto za wykonanie poszczególnego rodzaju usług 
kształtują się następująco: 



 
Grupa I - autokar (min. 49 miejsc siedzących ) 

Lp Opis usługi transportowej Przewidywana ilość 
 

Cena 
jednostkowa 
brutto w zł 

Wartość brutto w zł 

wyjazdów km 
1 2 3 4 5=3x4 
1 Ryczałt miejski do 1 godziny 1 x   
2 Ryczałt miejski do 2 godzin 10 x   
3 Ryczałt miejski do 3 godzin 12 x   
4 Ryczałt miejski do 4 godzin 5 x   
5 Ryczałt miejski do 5 godzin 1 x   
6 Ryczałt miejski do 6 godzin 3 x   
7 Ryczałt miejski do 7 godzin 1 x   
8 Ryczałt miejski do 8 godzin 2 x   
9 Ryczałt miejski do 9 godzin. 1 x   
10 Ryczałt miejski do 10 godzin. 2 x   
11 Ryczałt miejski do 12 godzin 1 x   
12 Ryczałt do150 km 3 x   
13 Ryczałt od 150 km do 250 km 10 x   
14 Ryczałt od 250 km do 300 km 1 x   
15 Powyżej 300 km (km) x 600   
16 Wyjazdy zagraniczne (km) x 1000   

RAZEM  

 
Grupa II - autobus ( 9 - 19 miejsc siedzących bez kierowcy ) 

Lp Opis usługi transportowej Przewidywana ilość 
 

Cena 
jednostkowa 
brutto w zł 

Wartość brutto w zł 

wyjazdów km 
1 2 3 4 5=3x4 
1 Ryczałt miejski do 1 godziny 1 x   
2 Ryczałt miejski do 2 godzin 3 x   
3 Ryczałt miejski do 3 godzin 4 x   
4 Ryczałt miejski do 4 godzin 2 x   
5 Ryczałt miejski do 5 godzin 1 x   
6 Ryczałt miejski do 6 godzin 3 x   
7 Ryczałt miejski do 8 godzin 3 x   
8 Ryczałt miejski do 9 godzin 1 x   
9 Ryczałt miejski do 10 godzin. 1 x   
10 Ryczałt miejski do 11 godzin. 1 x   
11 Ryczałt miejski do 12 godzin 1 x   
12 Ryczałt do150 km 3 x   
13 Ryczałt od 150 km do 250 km 5 x   
14 Ryczałt od 250 km do 300 km 2 x   
15 Powyżej 300 km (km) x 1000   
16 Wyjazdy zagraniczne (km) x 2650   

RAZEM  

 
Grupa III - mikrobus ( 8 miejsc siedzących bez kierowcy ) 

Lp Opis usługi transportowej Przewidywana ilość 
 

Cena 
jednostkowa 
brutto w zł 

Wartość brutto w zł 

wyjazdów km 
1 2 3 4 5=3x4 
1 Ryczałt miejski do 1 godziny 4 x   
2 Ryczałt miejski do 2 godzin 4 x   
3 Ryczałt miejski do 3 godzin 4 x   



4 Ryczałt miejski do 4 godzin 4 x   
5 Ryczałt miejski do 5 godzin 1 x   
6 Ryczałt miejski do 6 godzin 3 x   
7 Ryczałt miejski do 8 godzin 1 x   
8 Ryczałt miejski do 9 godzin 1 x   
9 Ryczałt miejski do 10 godzin. 2 x   
10 Ryczałt miejski do 11 godzin. 1 x   
11 Ryczałt miejski do 12 godzin 1 x   
12 Ryczałt do150 km 2 x   
13 Ryczałt od 150 km do 250 km 2 x   
14 Ryczałt od 250 km do 300 km 3 x   
15 Powyżej 300 km (km) x 2500   
16 Wyjazdy zagraniczne (km) x 7000   

RAZEM  

 
2. Ceny jednostkowe brutto ustalone przez Wykonawcę w ofercie cenowej nie ulegną 

zmianie w trakcie realizacji niniejszej umowy. 
3. Usługi transportowe wykonywane będą sukcesywnie, na podstawie składanego za   

pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej, co najmniej 24 godziny przed planowanym 
wyjazdem, a w sytuacjach szczególnych 12 godzin przed planowanym wyjazdem, 
zamówienia,  określającego rodzaj zamawianych usług transportowych. 

4. Ilość przejazdów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu w grupach I, II, III jest 
wielkością maksymalną, określoną o przewidywane potrzeby Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z niektórych wyjazdów w całości lub 
części. 
 

IV. Zobowiązania Wykonawcy 
 

§4 
1. Wykonawca zobowiązany jest do pełnego zabezpieczenia potrzeb transportowych                    

Zamawiającego i posiadać : 
a)  minimum 2 autokary, posiadające co najmniej 49 miejsc siedzących, w tym co 

najmniej jeden autokar o podwyższonym standardzie, 
b)   minimum 2 autobusy, posiadające od 9 do 19 miejsc siedzących ( bez kierowcy ), 
c) minimum 2 mikrobusy, posiadające 8 miejsc siedzących ( bez kierowcy ). 

2.  Pojazdy powinny spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2003r. nr 58, poz. 515,  
z późn. zm.). W szczególności winny być: 

a) sprawne technicznie, 
b) posiadać aktualne badanie techniczne, 
c) posiadać pełne ubezpieczenie OC, AC, NW. 

3.   Ponadto, pojazdy przeznaczone do realizacji zamówienia, winny być: 
a) estetyczne wewnątrz i na zewnątrz, 
b) o roku produkcji nie wcześniejszym niż 2005. 

4.   Autokar o podwyższonym standardzie powinien być wyposażony w: 
a) sprawną klimatyzację, 
b) indywidualnie regulowane oświetlenie i nawiewy, 
c) regulowane fotele, 
d) pasy bezpieczeństwa, 
e) WC wraz z umywalką, 
f) bagażnik zapewniający możliwość transportu bagażu przewożonych osób. 



5.  Wykonawca powinien posiadać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r.  
o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) : 

a) certyfikat kompetencji zawodowych na przewozy krajowe i międzynarodowe 
b) licencję na międzynarodowy transport drogowy osób. 

6. W przypadku awarii pojazdu lub wystąpienia innego czynnika uniemożliwiającego 
wykonanie usługi, wykonawca zapewni na własny koszt inny środek transportu, tak aby 
umożliwi ć wykonanie przedmiotu zamówienia.  

 
 

V. Osoby Odpowiedzialne za wykonanie umowy 
 

§5 
1. Ze strony Zamawiającego ……………………………. 
2. Ze strony Wykonawcy ……………………………….. 

 
VI. Warunki płatno ści 

 
§6 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 
ustalone na podstawie oferty przetargowej złożonej 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 §3 ust. 1. 

3. W przypadku przejazdów powyżej 300 km i wyjazdów zagranicznych wynagrodzenie 
liczone będzie jako iloczyn ceny jednostkowej za 1 km wyszczególnionej w §3 ust. 1  
i liczby przejechanych kilometrów. 

4. Maksymalna wartość umowy stanowiąca jednocześnie całkowite wynagrodzenie należne 
Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych niniejszą umową zostaje określona  
na kwotę …………… złotych brutto ( słownie …………………………). 

5. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania całości kwoty 
określonej w §6 ust. 4 z powodu rezygnacji z niektórych wyjazdów w całości lub części. 
 

§7 
1. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia konieczności noclegu kierowcy, koszty 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 niż kwota 
limitu za nocleg określona odpowiednio : 

a) za podróże krajowe – 150% diety ustalonej w oparciu o Rozporządzenie            
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie 
wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi  
i zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej  
z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju ( Dz. U. 2002 Nr 236, poz. 1990,  
z późn. zm.) 

b) podróże poza granicami kraju – ustalona w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania 
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza 
granicami kraju ( Dz. U. 2002 Nr 236, poz. 1991, z późn. zm.) 



2. Koszty związane z parkowaniem 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  
w oczekiwaniu oraz pozostawaniu w gotowości do dyspozycji Zamawiającego, również  
w przypadku noclegu). 

 
VIII Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
§8 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonaną usługę zapłacone zostanie przez 
Zamawiającego przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy 
……………………………………… 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 (każdy kurs musi być potwierdzony 
podpisem dysponenta). 

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

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

IX Kary umowne 
 

§9 
1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania zamówionej usługi 

transportowej, a w szczególności: 
a) nie podstawienia lub spóźnionego podstawienia środka transportu, 
b) podstawienia niesprawnego technicznie lub brudnego środka transportu, 
c) niewłaściwego wykonania usługi, 

      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dziesięciokrotnej 
wartości zamówionej usługi, ale nie mniej niż 4 000 zł (słownie cztery tysiące złotych). 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego 
naruszenia obowiązków określonych w niniejszej umowie. 

3. Wykonawca może żądać wynagrodzenia wyłącznie za usługi wykonane do momentu 
rozwiązania umowy na usługi transportowe. 

 
X Postanowienia końcowe 

 
§10 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Strony dopuszczają możliwość: 

a) zmian redakcyjnych umowy, 
b) zmian wynikających z przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków 

dotyczących którejkolwiek ze 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. 
5.   Integralną część umowy stanowi oferta cenowa Wykonawcy. 



6. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  
po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY                                                                               WYKONAWCA 


