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Załącznik numer 4 do zapytania ofertowego Nr 13/Z/2019/63 

 

UMOWA NR …………………………………. 

W dniu ………………. w ……………….. pomiędzy: 

Fundacją Centrum Europy Lokalnej 

ul. Krakowska 8/10 lok 105,  

25-029 Kielce 

NIP: 959-189-71-78 

KRS: 0000358259 

REGON: 260401252 

reprezentowaną przez: 

Panią Agnieszkę Kmiecik – Prezesa Zarządu 

a  

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

NIP: …………………………… 

REGON: ………………………. 

reprezentowanym przez 

…………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą 

w wyniku zapytania ofertowego nr 13/Z/2019/63 z dnia 16.01.2019 r. została zawarta umowa  

o następującej treści: 

  §1. 

1. Zamawiający oświadcza że jest realizatorem projektu „Kompetencje Cyfrowe w Gminie Ożarów”. 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020, Działanie 8.3  Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz 

kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój 

edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi transportowe o charakterze 

nieregularnym („przywieź – odwieź”) dla około 330 uczniów  podzielonych na zajęcia pozalekcyjne 

odbywające się w ramach projektu 

3. Okres realizacji zamówienia przebiegać będzie od I 2019 r. do VI 2020 r. (z przerwą między VII a 

VIII 2019 r.) Zajęcia przede wszystkim odbywać się będą w soboty (np. dwie soboty w miesiącu), a 

w sporadycznych sytuacjach w dni robocze tygodnia oraz w niedziele w zależności od preferencji 

uczestników. 
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4. Usługa transportu (w przypadku soboty) będzie polegać na dowozie do poszczególnych szkół z 

terenu gminy Ożarów uczniów na godzinę 9.00 i odwóz tych samych uczniów około godz. 14.00. W 

jeden dzień szkoleniowy przewiduje się możliwość przeprowadzania zajęć zarówno we wszystkich 

czterech szkołach, jak i w trzech, dwóch i jednej w zależności od harmonogramu zajęć w danym 

dniu. Zamawiający będzie zobowiązany wówczas do zapewnienia odpowiedniej ilości autokarów i 

busów w zależności od zapotrzebowania. Przewożone grupy osobowe będą liczyć od 40 do 9 

uczniów.  

5. Przewidywana ilość kilometrów: nie więcej niż 380 km dziennie (na kilka środków transportu). 

Łącznie przewidywana ilość kilometrów na całe zamówienie nie więcej niż 10 000 km (na wszystkie 

środki transportu). 

6. Zamawiający każdorazowo na 5 dni roboczych przed planowanym terminem transportu drogą e–

mailową lub telefoniczną poinformuje Wykonawcę o planowanych trasach przejazdu, ilości osób do 

przewiezienia na poszczególnych trasach, zapotrzebowanie na konkretne ilości autokarów i busów i 

godzinach usług transportowych o charakterze „przywieź – odwieź” w danym dniu. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymagania od Wykonawcy realizacji usług 

transportowych max 7 środkami transportu w tym samym dniu w pokrywających się godzinach. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania przez wykonawcę zamówienia w min. 50% tj. 

zmniejszenie ilości usług wymienionych w punkcie 5 niniejszej części  

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 

- przewóz uczniów wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone 

w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997  

r. (Dz. U. z 2005, Nr 108, poz. 908 z późn. Zm.) i innych przepisach związanych  

z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 

2007, numer 125, poz. 874 z późn. Zm.) 

- ubezpieczenie środka transportu i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas 

przewozu i pozostających w związku z przewozem 

- bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny 

- w przypadku awarii pojazdu przewożącego uczniów lub innej nieprzewidzianej sytuacji 

uniemożliwiającej wykonanie przewozu, Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić na 

własny koszt transport zastępczy. 

- zapewnić w trakcie przewozu, uczniom i opiekunom miejsca siedzące. 

10. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić opiekunów uczniów podczas przejazdu. 

11. Okres realizacji zamówienia przebiegać będzie od I 2019 r. do VI 2020 r. (z przerwą między VII a 

VIII 2019 r.). Zamawiający każdorazowo na 5 dni roboczych przed planowanym terminem 

transportu drogą e–mailową lub telefoniczną poinformuje Wykonawcę o planowanych trasach 

przejazdu, ilości osób do przewiezienia na poszczególnych trasach, zapotrzebowanie na konkretne 

ilości autokarów i busów i godzinach usług transportowych o charakterze nieregularnym „przywieź 

– odwieź” w danym dniu. 

12. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą obejmuje wszystkie koszty związane  

z wykonywaniem przedmiotu umowy (np. koszt postoju). 
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§2. 

Umowa została zawarta na okres od …………………. r. do 30.06.2020 r.  

 

§3. 

1. Wykonawca za realizację przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie według kalkulacji: cena 

brutto za 1 km usługi transportowej na przewidywanej trasie ………………. zł (słownie: 

……………………….. złotych brutto) w tym VAT …..% w kwocie ………………………. zł x 

ilość kilometrów przejechana wszystkim środkami transportu na zlecenie Zleceniodawcy w danym 

okresie rozliczeniowym. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wypłacane jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020 oraz ze środków własnych Zamawiającego i stanowi wkład własny do projektu o 

którym mowa w § 1. 

3. Wykonawca wystawia fakturę/rachunek za usługi transportowe objęte przedmiotem niniejszej 

umowy zgodnie z faktycznie przejechaną ilością kilometrów wszystkimi środkami transportu na 

wszystkich trasach na zlecenie Zleceniodawcy w danym okresie rozliczeniowym na podstawie 

protokołu odbioru usługi zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

4. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku jest podpisanie przez strony protokołu odbioru usług.  

5. Faktury/rachunki będą płatne przez Zamawiającego w terminie do 21 dni od dnia otrzymania 

poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku pod warunkiem posiadania na 

rachunku bankowym Zamawiającego środków finansowych na realizację projektu, w przeciwnym 

przypadku termin może zostać przedłużony. 

6. W przypadku nienależytego wykonania warunków umowy Zamawiający może wypłacić 

wynagrodzenie w wysokości  odpowiadającej wykonywanej usługi. 

 

§4. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych  

z wykonywaniem niniejszej umowy. 

§5. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

- naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości usługi skalkulowanej w danej części w 

przypadku niewłaściwego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 

- wypowiedzenia umowy z terminem natychmiastowym w przypadku niewłaściwego wykonywania 

usługi, 

- wypowiedzenia umowy w przypadku niewykonywania usługi bez podania usprawiedliwionej 

przyczyny. 

 

§6. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca 

siedziby Zamawiającego. 
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§7. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy  

w przypadkach, gdy: 

a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia; 

b. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 

pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi 

realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie; 

c. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących RPOWŚ 

lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności 

w zakresie sprawozdawczości; 

d. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób 

a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 

 

§8. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

 

………………………….                                                              ………………………….. 

         Zamawiający                                                                                  Wykonawca 

 

 

 


