załącznik nr 2

TM.ZP/271-12/18

(WZÓR)
UMOWA NR ……/S/2018 r. pomiędzy:
Teatrem Muzycznym w Poznaniu
61-894 Poznań, ul. Niezłomnych 1 e
NIP 778-01-73-262, REGON 000278860
reprezentowanym przez:
1. Przemysława Kieliszewskiego – Dyrektora
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
…………………………………………………………………………………………………….
………………. ………………………….
NIP:…………………….
REGON:……………………
reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………….
2. ……………………………………………….
zwaną (-ym) dalej „WYKONAWCĄ”
o następującej treści:
Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.).

1.

2.

§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi transportu na terenie miasta Poznania i Polski dla Teatru
Muzycznego w Poznaniu zgodnie z przyjętą ofertą – załącznik nr 1 do niniejszej umowy i specyfikacją
istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Przedmiot umowy obejmuje następujące wymagania - w okresie opisanym w §2:
a) samochód ciężarowy pow. 3,5 tony ze skrzynią zabudowaną (kontenerem) ,o długości nie
mniejszej niż 7,40 m, przystosowaną do pełnienia funkcji magazynowej,
b) samochód dostawczy do 3,5 tony ze skrzynia zabudowaną,
c) samochód dostawczy typ BUS do 9 osób,
d) samochód osobowy,
e) ciągnik siodłowy z naczepą o długości nie mniejszej niż 13,60 m,
f) Usługa obejmuje transport osób i elementów dekoracji teatralnych i rekwizytów , mebli
orkiestrowych, instrumentów muzycznych (z wyłączeniem fortepianów) oraz wszelkich innych
przedmiotów związanych z bieżącą działalnością Teatru,
g) dla samochodu ciężarowego pow. 3,5 tony wymagana jest możliwość podstawienia i
pozostawienia samochodu z dekoracją w czasie i miejscu wskazanym przez zamawiającego aż do
odwołania (funkcja magazynowania),
h) Wykonawca ma udokumentowane prowadzenie usług w przewozie dekoracji scenicznych,
i) Samochody ciężarowy, samochód dostawczy, naczepa – dostosowane do przewozu dekoracji.(pasy
bezpieczeństwa),
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j)
k)
l)
m)

3.

4.
5.

6.

Usługa transportu poza Miasto (kilometrówka) – powyżej 50 km od granic Miasta Poznania,
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 1 kierowcy,
Kierowca czynnie wspomaga za i wyładunek,
Informacja o usłudze: zamówienia składane będą przez Zamawiającego z 4 godzinnym
wyprzedzeniem,
n) „Kilometrówka” naliczana: dojazd + powrót.
Wykonawca zapewnia stały kontakt telefoniczny z pojazdami i osobami, którymi posługuje się przy
realizacji czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, pod następującymi nr telefonów:
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………...
Wykonawca zapewnia transport maksymalnie w czasie do 4 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania przez
Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że w przypadku awarii pojazdu dokona podstawienia pojazdu zastępczego
(dotycz części usługi i pojazdów na terenie miasta Poznania) o parametrach nie gorszych niż określonych w
specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie do 30 minut od chwili dokonania zgłoszenia przez
Zamawiającego - w przypadku pozytywnego oświadczenia w ofercie -– jeśli dotyczy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za transportowane osoby i rzeczy

§2
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

§3
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonywaną usługę, wymienioną w § 1 ust. 1) i 2),
cenę (zostaną wpisane dane z formularza ofertowego).
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę
i zatwierdzonych przez Zamawiającego faktur, po każdym miesiącu należytego świadczenia usługi, za
faktyczną ilość wykorzystanych kilometrów (km) i roboczogodzin (r-g). Podane w tabeli ilości kilometrów
(km) i roboczogodzin (r-g) mogą ulec zmianie.
Wypłata należności wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury następować będzie co miesiąc w
terminie do 21 dni od dnia jej wystawienia, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, pod warunkiem jej
dostarczenia do siedziby Zamawiającego w terminie do 7 dni licząc od dnia jej wystawienia.
Termin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego.
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wynikające z dokumentacji przetargowej oraz niezbędne do
wykonania zamówienia oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki i inne opłaty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, niezależnie od ilości przejechanych kilometrów i zrealizowanych roboczogodzin.
Wynagrodzenie umowne obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe
oszacowanie przedmiotu umowy.
Cena za świadczoną usługę może ulec zmianie w przypadku zmian stawki podatku VAT.
Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Cesja dokonana z naruszeniem ust. 8 jest nieważna.

§4
1. Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie
krajowego przewozu osób i rzeczy wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o
transporcie drogowym.
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2. Podczas transportu za rzeczy oraz za prawidłową realizację usługi pełną odpowiedzialność ponosi
Wykonawca.
3. Wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca realizować będzie osobami i pojazdami wskazanymi w ofercie
Wykonawcy.
4. Na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli dokumentów
potwierdzających spełnienie wszystkich warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
5. W przypadku braku możliwości zapewnienia transportu pojazdami wskazanymi w ofercie Wykonawcy, z
uwagi na zdarzenia o obiektywnym charakterze, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego oraz do niezwłocznego zapewnienia innego pojazdu (pojazdu
zastępczego) spełniającego wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub
wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie realizacji przedmiotu umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy ważnego ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z realizacją przedmiotu umowy
co najmniej na równowartość kwoty, o której mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
tj. 200 000,00 PLN.

1.

2.
3.
4.
5.

§5
Zamawiający wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg usługi:
Pan Dariusz Sieradzki, e-mail: technika@teatr-muzyczny.poznan.pl
Pan Andrzej Hamerski, e-mail: zastepca@teatr-muzyczny.poznan.pl
Wykonawca wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg usługi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych przez Wykonawcę usług.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, o
których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5 w zakresie wykonywanych prac.
W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, o których mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany
jest w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do pisemnego uzasadnienia i
poinformowania Zamawiającego o ich nieuwzględnieniu i przyczynie ich nieuwzględnienia.

§6
1. W przypadku nienależytego wykonywania usługi, będącej przedmiotem niniejszej umowy, rozumianej
jako:
a) jednokrotny brak zapewnienia przez Wykonawcę odpowiedniej ilości środków transportu (pojazdów),
lub
b) opóźnienie w przystąpieniu do realizacji usług objętych niniejsza umową w stosunku do terminu
określonego w par. 1 ust. 4 niniejszej umowy, wynoszącego powyżej 60 minut,
lub
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 1 000,00 PLN. Kary umowne,
o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą naliczane przez Zamawiającego jeśli Wykonawca w ciągi
60 minut od otrzymania od Zamawiającego drogą telefoniczną na nr ………………………. lub drogą
elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy ………………………. informacji o nienależytym wykonaniu
zamówienia dokona usunięcia w nienależytej realizacji przedmiotu umowy.
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2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności poprzez świadczenie
usługi (przedmiotu umowy) za pomocą pojazdów niezgodnych z ofertą, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 lub przy
udziale innych osób nie spełniających wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia lub nie wskazanych ofercie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną
w wysokości 1 500,00 PLN.
3. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, jak również w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez
Wykonawcę, zobowiązuje się on do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20%
wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 (łączna wartość za całość usługi).
4. W przypadku nienależytego wykonywania usługi, będącej przedmiotem niniejszej umowy, rozumianej jako
dwukrotny brak zapewnienia przez Wykonawcę odpowiedniej ilości środków transportu (pojazdów) lub
dwukrotnego opóźnienia w przystąpieniu do realizacji usług objętych niniejsza umową w stosunku do
terminu określonego w par. 1 ust. 4 niniejszej umowy, wynoszącego powyżej 60 minut Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% całkowitej wartości usługi określonej w § 3 ust. 1
(łączna wartość za całość usługi).
5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 (łączna wartość za
całość usługi).
6. W przypadku niepodstawienia przez Wykonawcę pojazdu zastępczego w terminie do 30 minut od chwili
zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia
każdorazowo kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
7. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
8. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, na
podstawie kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań (potrącenie z wystawianej przez Wykonawcę
faktury za prace będące przedmiotem umowy za dany okres rozliczeniowy).
§7
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia
jednej z następujących okoliczności:
a) dwukrotna zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy rozumiana jako brak zapewnienie przez
Wykonawcę odpowiedniej ilości środków transportu (pojazdów - mikrobusów),
b) dwukrotna zwłoka Wykonawca rozumiana jako okres przekraczający 60 minut po upływie terminów, o
których mowa w § 1 ust. 4,
c) utratę przez Wykonawcę uprawnień, o których mowa w § 4 ust. 1 do świadczenia usługi,
z zachowaniem przez Zamawiającego prawa do naliczania kar umownych.
2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, jak również w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez
Wykonawcę, zobowiązuje się on do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10%
wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1 umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym, a także w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
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umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania
części umowy.
§8
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących
przypadkach:
a) w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu usługi wraz z odpowiednim zmniejszeniem
wynagrodzenia umownego;
b) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję działania sił
wyższych niezależnych od Wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów
organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi - Zamawiający
dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia
konsekwencji działania siły wyższej. Siła wyższa, o której mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne
od Wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły
przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które
uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z
niniejszej umowy.
c) zmiana osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne
osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;
d) zmiana pojazdów wskazanych w ofercie, które będą używane do realizacji zamówienia, na inne
pojazdy pod warunkiem, że nowe pojazdy będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tych
pojazdów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego
e) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą:
 wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia
zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie
dopuszczona;
 modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był
przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia.

1.

2.
3.

§9
Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017, poz. 1579 ze zm.) zostaną zatrudnione osoby
do realizacji zamówienia przez Wykonawcę zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot umowy zatrudni co najmniej 1 osobę na stanowisku
kierowcy .
Wykonawca w terminie do 31 stycznia 2019 r. będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu
dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienie ww. osób , a także oświadczenie ww. osób, że są
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.
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4.

5.

6.
7.

8.

3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji
przedmiotu zamówienia.
Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie
zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o
otrzymaniu pensji, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji
zamówienia.
W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej przez Zamawiającego,
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 1%
całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdą niezatrudnioną osobą poniżej
łącznej liczby wskazanej w ust. 2.
W przypadku nie przedstawienia informacji w terminach, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca
każdorazowo płacić będzie karę w wysokości 2 000,00 PLN.
W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie
ww. osoby lub osób innymi osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania
co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez Wykonawcę.
W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 3 lub 4 lub zmiany sposobu
zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo
kary umowne wskazane we wzorze umowy jak za nienależyte wykonanie zamówienia.

§ 10
Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje
roszczenia do Zamawiającego.

1.
2.
3.
4.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego o ile
ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.
Wszelkie zmiany treści umowy w sprawie zamówienia publicznego wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem nieważności.
Ewentualne spory, powstałe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym sądom
powszechnym w Poznaniu.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa - dla Zamawiającego i jeden - dla
Wykonawcy.

Załączniki:
Nr 1 – oferta Wykonawcy
Nr 2 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia

.................................................
Zamawiający:

......................................
Wykonawca:
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