
                                                          

 
 

WZÓR 
 

Załącznik Nr 2 
U M O W A  Nr 

 

zawarta w dniu ................................... pomiędzy: 
 
Gminą i Miastem Czerwionka – Leszczyny, ul. Parkowa 9,  44-230 Czerwionka-
Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP 642-000-97-26, którą reprezentuje: 
 
1. ............................................................................... 
 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
 
a 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
 
będący płatnikiem podatku VAT, nr  NIP 
.................................................................................. 
 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
 

§ 1 
 

  

1.   W wyniku rozstrzygnięcia postępowania  dotyczącego wyboru najkorzystniejszej 
oferty Zamawiający powierza, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania: 

 

Usługa transportowa polegającą na przewozie 5 osób na Targi Real Vienna 2010  
na trasie Czerwionka-Leszczyny – Wiedeń, Wiedeń – Czerwionka-Leszczyny 

w ramach projektu Kampanii promocyjnej „Czerwionka-Leszczyny – wymarzone 
miejsce dla Twoich inwestycji” 

 

w zakresie zgodnym z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz złożoną ofertą. 

§ 2 

 

Strony ustalają następujące terminy realizacji opisanego w § 1 zadania: 
a) Wyjazd z Czerwionki-Leszczyn w dniu 17 maja 2010 r.  godz. ….....  – budynek 
Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Rostka 7 – (odbiór  materiałów  promocyjnych), budynek  
Urzędu Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 – 5 osobowa delegacja.  



Przyjazd do Wiednia na godz. 15.00  do hotelu Suitehotel przy ul. Radingerstrasse 2             
a następnie podjazd pod hale targowe na parking D od strony ul. Trabrennstrasse. 
 

b) Wyjazd z Wiednia w dniu  21 maja 2010 r. o godz. 11.00 spod hotelu Suitehotel przy 
ul. Radingerstrasse 2. 
      

§ 3 

1. Strony ustalają wynagrodzenie w formie ryczałtowej w wysokości 
…………………………. Netto + VAT = …………………………… brutto ( słownie 
…………………………………………..) 
2.  Kwota określona w ust. 1 obejmuje koszty transportu, ubezpieczenia, parkingi, 
winiety, ewentualne noclegi i wyżywienie kierowcy itp. opłaty. 
 

§ 4 
 

Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie od Zamawiającego w przypadku rezygnacji 
z realizacji zamówienia. 

 
§ 5 

 
Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego trwania zaistnieją okoliczności 
uniemożliwiające jego kontynuowanie zgodnie z treścią zamówienia, Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić przewóz zastępczy przy użyciu własnych lub obcych środków  
transportu bez naliczania dodatkowej opłaty. 

 
§ 6 

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo 
po jego  zakończeniu.   
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem przez Zamawiającego w terminie do 21 dni 
od daty zakończenia  zadania i dostarczenia faktury Zamawiającemu. 
3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół potwierdzający wykonanie usługi. 
4. Fakturę należy wystawić na: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 
44-230 Czerwionka-Leszczyny, NIP 642- 000- 97- 26. 
 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu nie wykonania lub 
nienależytego wykonania umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca: 

a)  w wysokości 100% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 za nie podstawienie pojazdu 

w dniu 17.05.2010 r. do godz. 12.00, 

b)  w wysokości 1% kwoty brutto określonej w § 3 ust.1 umowy za każdą pełną godzinę 

spóźnienia dojazdu do Wiednia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w k.c., jeżeli wielkość szkody 

przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych określonych w ust. 1. 



3.  W przypadku nieterminowej zapłaty przez Zamawiającego należności wynikających 

z realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek 

ustawowych. 

§ 8 

Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu umowy strony wyznaczają: 

 -    Łukasza Pala  - ze strony Zamawiającego, 

 -    ............................................   - reprezentującego Wykonawcę. 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

§ 10 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego. 

§ 11 
 

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla 
Zamawiającego. 

§ 12 
 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego           
1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiającego. 
 

             Wykonawca:                                                Zamawiający: 
 


