Załącznik nr 1 – umowa
PZP-2-rejsy-PBP-2016
Wzór umowy,
jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, na usługę polegającą na wykonaniu rejsów
w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjnoedukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów
Pomorza”

Zawarta w dniu …………….. 2016 r., pomiędzy:
Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, z siedzibą w Gdańsku 80-952, przy ulicy Bażyńskiego 1A
Regon 190552396, NIP 548-030-45-78, KRS 0000045713
Reprezentowaną przez:
Andrzeja Letkiewicza –Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
……………………………….. – Członka Zarządu
………………………………………………
Zwaną w dalszej części „Zamawiającym”
a
……………………………………………….
z siedzibą ……………………………….
Regon: ……………………………………
NIP: ………………………………………
Reprezentowaną/-ym przez ………………………………………..
Zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
Zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami”.
Strony zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 209.000 euro, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia
29 stycznie 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
§1
1. Zmawiający zleca a wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania część nr …………….
Zamówienia - usługi polegającej na wykonaniu rejsów w ramach realizowanego projektu
„Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania
i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oferta wykonawcy, stanowiące integralną część
umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz sprzętem
umożliwiającym mu wykonanie przedmiotu umowy w sposób odpowiadający normom
jakościowym przewidzianym dla danej usługi.
4. Odpowiedzialność wobec pasażerów, z tytułu szkód poniesionych w związku z przewozem, ponosi
wyłącznie Wykonawca. Na nim spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od wszelkich ryzyk
związanych z przewozem osób.
5. Wykonawca oświadcza, że:
a. Kuter
1) Jest dopuszczony do przewozu osób.
2) Posiada wszelkie wymagane przepisami prawa ubezpieczenia.
3) Zapewni możliwość jednorazowego przewozu nie mniej niż:
 22 osoby zgodnie z częścią nr 1 zamówienia
 32 osoby zgodnie z częścią nr 2 zamówienia
b. Posiada stosowną wiedzę oraz kwalifikacje, a także możliwości techniczne w pojęciu działań
niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy.
c. Członkowie załogi kutra posiadają wymagane prawem zezwolenia i uprawnienia.
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§2
W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę niniejszej umowy
zapłaci on zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości:
a. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20 %
wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy.
Zamawiający ma prawo dokonać, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy potrącania
naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego wykonawcy, o których mowa w § 3 ust. 1
umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie,
zamawiający zapłaci wykonawcy równowartość faktycznie poniesionych kosztów na wykonanie
zamówienie, jednocześnie wykonane przez wykonawcę części zamówionej pracy przechodzą na
własność zamawiającego. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania przez niego części umowy.
Kary umowne nie będą naliczane wykonawcy jeżeli niedotrzymanie terminu umowy nastąpi
z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

§3
1. Za wykonanie usługi strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ………………………. (słownie
………………………………….) plus podatek VAT …………%, co daje kwotę w wysokości ……. brutto
(słownie brutto………).
2. Strony ustalają, że świadczone przez Wykonawcę usługi, stanowiące przedmiot umowy, rozliczane
będą w okresach miesięcznych z dołu.
3. Podstawą do rozliczenia będzie zatwierdzony i podpisany protokół, potwierdzający wykonanie
rejsów w okresie rozliczeniowym.

4. Ceny jednostkowe rejsów:
a. Rejs Ujście Wisły z cześć nr 1 wynosi
…………………………………. zł netto
…………………………………. zł brutto
b. Rejsy części nr 2 wynoszą
1) Rejs edukacyjny
………………………………………… zł netto
………………………………………… zł brutto
2)

Rej wędkarski
………………………………………… zł netto
………………………………………… zł brutto

5. Należność za wykonaną i przyjętą bez zastrzeżeń usługę za okres rozliczeniowy zostanie
uregulowana w ciągu 30 dni od daty przedłożenia prawidłowej sporządzonej faktury.
§4
Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac ani w całości, ani w części innym osobom, o ile nie
wskazała on w złożonej ofercie zakresu prac, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom.
§5
1. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA możliwość zmian umowy z poszanowaniem ustawy Kodeks Cywilny.
Zmiany będą mogły być wprowadzone do Umowy między innymi w zakresie:
1) przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu realizacji
projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji
dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub
Zamawiającego,
2) wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na występowanie nadzwyczajnych
warunków pogodowych (intensywne opady deszczu, śniegu, sztormy, itp.) nie
pozwalających na wykonanie zamówienia lub występujących innych okoliczności (np.:
trzęsienie ziemi, wojna, działania nieprzyjacielskie, strajki, zarządzenia władz, warunki
meteorologiczne oraz działania przyrody, itp.) niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem
wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania
okoliczności,
3) zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany
regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz
inne obowiązujące przepisy.

§7
Wszystkie spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym
dla Wykonawcy.

………………………..…………………………….
Zamawiający

……………………….………….
Wykonawca

