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Za cznik nr 7 do SIWZ 

 
 
 

UMOWA  
na wykonanie us ug transportowych 

 
 
 

zawarta w dniu .............................................. r. pomi dzy: 
Zespo em Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej 
REGON: 000188096     NIP 835-12-60-819  
reprezentowanym przez: 
Dyrektora Rados awa Ka mierczaka 
zwanym dalej Zamawiaj cym 
 
a firm  .......................................................................................................................... 
z siedzib  we ............................................................................................................... 
posiadaj  REGON :…………………………, NIP: .................................................... 
reprezentowan  przez : 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
zwanym dalej Wykonawc , 
 

§ 1 
 

Zawarcie niniejszej umowy jest nast pstwem przeprowadzonego post powania o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru przez Zamawiaj cego oferty Wykonawcy  
w dniu ..........................  

§ 2 
 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us ug transportowych zwi zanych z przewozem  uczniów 

uczestnicz cych w wycieczkach dydaktycznych w ramach  projektu Zyskaj wi cej w szkole 
zawodowej. Projekt realizowany przez Zespó  Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej wspó finansowany przez Uni  Europejsk  ze 
rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykszta cenia i 

kompetencji w regionach Dzia ania 9.2 Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa 
zawodowego, nr Konkursu POKL/I/9.2./10. 

2. Realizacja us ugi  odbywa  si  b dzie wed ug harmonogramu ustalonego z Zamawiaj cym lub 
wed ug jego zlece . W ca ym projekcie tj. do 30 grudnia 2012 r. przewidywanych jest 25 wyjazdów, 
w tym dwa 2-dniowe. Cz  wycieczek odbywa  si  b dzie w weekendy. 

3. Zakres us ugi obejmuje: 

a) podstawienie autobusu w miejscu i czasie uzgodnionym w porozumieniu z Zamawiaj cym 

b) przewóz uczniów na trasach okre lonych dla ka dej wycieczki w obie strony 

c) dostarczenie faktury do siedziby Zamawiaj cego w ci gu trzech dni od wykonania us ugi 
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4. Przewozy uczniów odbywa  si  mog  wy cznie rodkami transportu spe niaj cymi wymagania 
techniczne okre lone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 
108,poz.908 z pó n. zm.) i innych przepisach zwi zanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 
6 wrze nia 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z pó n. zm.). 

5. W przypadku awarii rodka transportu wykonawca zabezpiecza pojazd zast pczy spe niaj cy  
w/w wymagania. 

6. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasa erów od wszelkich szkód powsta ych podczas przewozu  
i pozostaj cych w zwi zku z przewozem. Wykonawca zobowi zany jest do ponoszenia kosztów 
zwi zanych z eksploatacj  i u ywaniem pojazdów w asnych. 

7. Wykonawca zobowi zany jest do zapewnienia na w asny koszt wy ywienia oraz noclegu dla 
kierowcy/kierowców autobusu. 

§ 3 
 

1. Wykonawca zobowi zuje si  wymienione w §2 czynno ci wykonywa  w terminie od daty zawarcia 
umowy do dnia 30 grudnia 2012r.  
 

2. W przypadku opó nienia terminu finansowego zako czenia projektu, Wykonawca zobowi zany 
jest do pe nienia us ugi do czasu zako czenia realizacji projektu.  
 

§ 4 
 
1. Zleceniodawca za w ciwe wykonanie umowy zobowi zuje si  do zap aty przez ca y okres trwania 

umowy na rzecz Wykonawcy  wynagrodzenia wynikaj cego z przemno enia ilo ci kilometrów 
przez cen  brutto za kilometr w wysoko ci: …………z  
(s ownie……………………………………………………………………......)  
 

2. Wykonawca wystawi faktur  VAT za wykonane us ugi po zako czeniu ka dej wycieczki i dostarczy 
w ci gu 3 dni do siedziby Zamawiaj cego. 
 

3. Wynagrodzenie przys uguj ce Wykonawcy p atne b dzie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia 
Zleceniodawcy poprawnie wystawionych faktur do umowy zlecenia.  
 

4. Zap ata wynagrodzenia nast pi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.  
 

§ 5 
 

1. Wykonawca o wiadcza, e posiada uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub 
czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj  obowi zek ich posiadania tj.: posiadaj  aktualn  
licencj /zezwolenie na wykonywanie przewozu osób wydan  na podstawie ustawy o transporcie 
drogowym; oraz, e zobowi zuje si  do wykonania przedmiotu umowy.  
 

2. Wykonawca o wiadcza, e dysponuje odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia; tj. wykaz pojazdów przewidzianych do wykonania us ugi 
/kserokopie dowodów rejestracyjnych, ubezpieczenia OC, wa nych bada  technicznych pojazdów/  
 

3. Wykonawca jest zobowi zany do szczególnej staranno ci w wykonywaniu czynno ci b cych 
przedmiotem umowy. 

 
§ 6 

 
1. Zamawiaj cemu przys uguje prawo do odst pienia od umowy: 

a) w razie wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cych, e wykonanie umowy nie le y 
w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia umowy,  
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odst pienie od umowy w tym wypadku mo e nast pi  w terminie miesi ca od powzi cia 
wiadomo ci o powy szych okoliczno ciach 

b) w przypadku udokumentowanego (m.in. przez Instytucj  Po rednicz ) nieterminowego lub 
nieprawid owego wykonania przedmiotu umowy i zamówienia wynikaj cego z niniejszej 
umowy 

c) zostanie og oszona upad  lub likwidacja firmy Wykonawcy 
d) Wykonawca nie rozpocz  wykonywania us ug bez uzasadnionych przyczyn, oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiaj cego z onego na pi mie. 
 

2. W przypadkach okre lonych w ust. 1 Wykonawcy przys uguje wynagrodzenie za wykonanie us ugi 
do dnia podj cia decyzji o odst pieniu przez Zamawiaj cego. Za opó nienie w zap acie 
Wykonawcy przys uguj  odsetki uatawowe. 
 

3. Wykonawcy przys uguje prawo odst pienia od umowy, je eli Zamawiaj cy nie wywi zuje si   
z zap aty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesi cy od up ywu terminu 
okre lonego w fakturze. 
 

4. Odst pienie od umowy powinno nast pi  w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci i powinno 
zawiera  uzasadnienie. 
 

5. Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo  potr cenia naliczonych kar z faktury Wykonawcy. 
 

§ 8 
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow  stosuje si  przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

Ustawy Prawo Zamówie  Publicznych, a tak e przepisy wynikaj ce z warunków realizacji projektu.  
 

2. Ewentualne spory mog ce wynikn  pomi dzy stronami w zwi zku z niniejsz  umow  b  
rozstrzygane przez s d w ciwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

 
 

§ 9 
 
Niedopuszczalna jest pod rygorem niewa no ci zmiana postanowie  zawartej umowy w stosunku do 
tre ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, e zmiana b dzie dotyczy a 
nast puj cych zdarze : 
 
1.  Wyst pienia zmian powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa w zakresie maj cym wp yw na 

realizacj  przedmiotu umowy. 
 

2. Wyst pienia konieczno ci zmiany osób ( mier , choroba, rezygnacja lub inne zdarzenia losowe) 
przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spe niaj ce warunki 
okre lone w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. 
 

3. Wyst pienia konieczno ci wprowadzenia zmian w realizacji przedmiotu umowy poprzez 
przesuni cie w czasie, uszczegó owienie, spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezale nymi 
od Wykonawcy, uniemo liwiaj cymi realizacj  przedmiotu umowy zgodnie z pierwotnymi 
za eniami. 
 

4. Wyst pienia konieczno ci wprowadzenia zmian spowodowanych nast puj cymi okoliczno ciami: 
a) si a wy sza uniemo liwiaj ca wykonanie przedmiotu zamówienia umowy zgodnie  

z harmonogramem , 
b) zmiana danych zwi zanych z obs ug  administracyjno-organizacyjn  umowy (np. Zmiana nr 

rachunku bankowego), 
c) zmiany danych teleadresowych, 
d) zmiana obowi zuj cej stawki podatku VAT, 
e) rezygnacja przez zamawiaj cego z realizacji cz ci przedmiotu umowy 
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5. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy mog  by  dokonane za zgod  obu stron wyra on  

na pi mie pod rygorem niewa no ci. 
 

§  10 
 
Umow  sporz dzono w j zyku polskim w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach 2 egzemplarze dla 
Zamawiaj cego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

§ 11 
 

Integraln  cz  umowy stanowi  za czniki: 
 

 SIWZ 
 OFERTA 

 
 

 

WYKONAWCA :                                                                                                             ZAMAWIAJ CY: 


