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Umowa nr  …..………… 

 

Zawarta w dniu …………………. w Świdwinie pomiędzy: 

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie 

reprezentowany przez: 

Daniela Nowaka -  Dyrektora  zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a  

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

z siedzibą: ………………………………………………………………….…………………. 

NIP: …………………………………………………………………………………………… 

zwaną/ym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:  

- ……………………………………………………………………………………….………………… 

została zawarta umowa następującej treści: 

w wyniku wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym według zasady 

konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. r., została zawarta umowa o następującej treści. 

 

§1 

1. Zamawiający zleca, a  Wykonawca zobowiązuje się transportu uczniów w ramach realizacji projektu: 

pn.: „Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym 2” w ramach umowy RPZP.08.06.00-32-K032/19-00 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. 

 

2. Szczegółowy opis wyjazdu:  

 

Zadanie 1 
a) Wyjazd zawodowznawczy na do zakładu pracy Kospel w Koszalinie  

Trasa Świdwin – Koszalin- Świdwin 

Termin : luty- kwiecień 

Ilość uczestników: min. 10 osób + 2 opiekunnów 

Program : 

Wyjazd ze Świdwina ok. godz. 7:00 z warsztatów szkoły przy ZSR CKZ w Świdwinie 

Przyjazd do Kszalina ok.  godz. 8:00 

Wyjazd z Koszalina ok. godz. 14:00 

Powrót do Świdwina ok. godz. 15:00 – warsztaty szkolne przy ZSR CKZ w Świdwinie 

Liczba kilometrów:            - Świdwin - Koszalin:                      ok. 68 km 

                                           - Koszalin - Świdwin :                     ok. 68  km 

b) Obiad dla uczestniów wyjazdu 
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Zadanie 2 
 

a) Wyjazd zawodowznawczy na do zakładu pracy Korpo Sp. z o.o. w Białogardzie 

Trasa Świdwin –Białogard- Świdwin 

Termin : luty- kwiecień 

Ilość uczestników: min. 10 osób + 2 opiekunnów 

Program : 

Wyjazd ze Świdwina ok. godz. 8:00 z warsztatów szkoły przy ZSR CKZ w Świdwinie 

Przyjazd do Białogardu  ok.  godz. 9:00 

Wyjazd z Białogardu ok. godz. 14:00 

Powrót do Świdwina ok. godz. 15:00 – warsztaty szkolne przy ZSR CKZ w Świdwinie 

Liczba kilometrów:            - Świdwin - Białogard:                      ok. 39 km 

                                           - Białogard - Świdwin :                     ok. 39  km 

b) Obiad dla uczestniów wyjazdu 

 
Zadanie 3 
 

a) Wyjazd zawodowznawczy na do zakładu pracy Korpo Sp. z o.o. w Białogardzie 

Trasa Świdwin –Białogard- Świdwin 

Termin : luty- kwiecień 

Ilość uczestników: min. 10 osób + 2 opiekunnów 

Program : 

Wyjazd ze Świdwina ok. godz. 8:00 z warsztatów szkoły przy ZSR CKZ w Świdwinie 

Przyjazd do Białogardu  ok.  godz. 9:00 

Wyjazd z Białogardu ok. godz. 14:00 

Powrót do Świdwina ok. godz. 15:00 – warsztaty szkolne przy ZSR CKZ w Świdwinie 

Liczba kilometrów:            - Świdwin - Białogard:                      ok. 39 km 

                                           - Białogard - Świdwin :                     ok. 39  km 

b) Obiad dla uczestniów wyjazdu 

 

§ 2 

1. Obłożenie miejsc w projeżdzie musi być zgodne z aktualnymi przepisami prawa co do zachowania 

zasad bezpieczeństwa korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii 

SARS-CoV-2 w Polsce 

2. Przewóz może się odbywać wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne 

określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (j.t. Dz. U. z 2021 

r. poz. 450 z późn. zm.). 

3. Wykonawca zapewnia dwóch kierowców, jeśli przewóz osób będzie tego wymagał.  

4. W cenę przejazdu wliczone będą: parkingi, ewentualne koszty delegacji, wyżywienia 

kierowcy/kierowców. 
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5. Wykonawca jest zobowiązany do transportu uczniów pojazdami sprawnymi technicznie, dopuszczonymi 

do ruchu według przepisów o ruchu pasażerskim i oznakowanymi stosownie do charakteru 

świadczonych przewozów. Zamawiający ma prawo w każdym czasie nie wyrazić zgody na świadczenie 

usług przez Wykonawcę, jeśli stan pojazdu lub stan kierowcy budzą uzasadnione wątpliwości. 

6. Wykonawca zapewni pojazd, z którym każdy powinien posiadać miejsca siedzące dla wszystkich 

pasażerów. Usługa będzie świadczona przy użyciu w pełni sprawnego pojazdu samochodowego, 

dopuszczonego do ruchu, zapewniającego transport z miejscami siedzącymi dla uczniów oraz opiekuna 

(zgodnie z art. 39 ustawy - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 

z późn. zm.). Pojazd powinien posiadać dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym, 

opłaconą polisę ubezpieczenia OC oraz NNW od następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i 

wszystkich pasażerów.  

7. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia: 

a) bezpieczeństwa, punktualności i bezawaryjności w ramach przedmiotu zamówienia,  

b) w przypadku awarii środka transportu, zapewnienie zastępczego środka transportu o nie gorszym 

standardzie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych. 

 

§3 

1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy  wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 

632 k.c.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wynosić będzie …………….. zł brutto (słownie: 

……………………………………………………. ), w tym VAT…….% w tym: 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2  Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie  poprawnie 

wystawionej faktury/rachunku po wykonaniu danej części usługi / zadania. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania oraz te, 

które Wykonawca powinien był przewidzieć w celu prawidłowego wykonania umowy, w tym ryzyko 

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,          

a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Kwota 

wynagrodzenia, o której mowa wyżej obejmuje ponadto wszelkie ryzyko i odpowiedzialność 

Wykonawcy prawidłowego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją robót określonych 

w umowie. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania nie może być i nie będzie podstawą 

do żądania zmiany ww. kwoty. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa tylko  z przyczyn wskazanych         

w umowie. 

5. Wypłata wynagrodzenia na podstawie faktury/rachunku nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia 

faktury przelewem na konto Wykonawcy. 

6. Zmawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i jest uprawniony         

do otrzymywania faktur VAT.  

7. Wykonawca oświadcza, że w zakresie prowadzonej działalności jest podatnikiem podatku od towarów    

i usług (VAT) i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT. 

 

 



 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 

 

8. Faktura winna obejmować dane: 

 

Nabywca:       Płatnik: 

Powiat Świdwiński      Zespół Szkół Rolniczych CKZ   

ul. Mieszka I 16      ul. Szczecińska 88 

78-300 Świdwin       78-300 Świdwin 

NIP: 672-172-29-85 

 

§4 

1. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajściu okoliczności 

mogących stanowić przeszkodę w należytym wykonaniu Umowy. 

2. W przypadku działań siły wyższej, tj. zdarzeń zewnętrznych, na które Strony nie mają wpływu, a które 

uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, których nie można było 

przewidzieć i których nie dało się uniknąć nawet w przypadku dołożenia przez Strony najwyższej 

staranności, Strona dotknięta działaniem siły wyższej poinformuje niezwłocznie pisemnie drugą Stronę 

o wystąpieniu siły wyższej oraz o przewidywanych konsekwencjach w wykonaniu zobowiązań 

przewidzianych w niniejszej Umowie w celu wspólnego ustalenia dalszego postępowania. 

 

§5 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może 

naliczyć karę umowną za: 

a)  zawinione przez Wykonawcę opóźnienie autobusu wynoszące co najmniej 15 minut w wysokości 

300 zł za każde zdarzenie, 

b)  niewykonanie dowozu w całości lub w części w wysokości 3 000 zł za każdy przypadek, 

c) rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, o których mowa w § 5 ust. 3 umowy w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 2 niniejszej umowy 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 2 niniejszej 

umowy, z zasteżeniem § 5 ust. 5 umowy. 

3. W przypadku jeżeli Wykonawca w sposób rażący nie wywiązuje się z wymagań określonych w 

zapytaniu ofertowym oraz niniejszej umowie Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem 

natychmiastowym, w szczególności gdy Wykonawca: 

a) przerwał realizację usługi; 

b) realizuje przedmiot umowy niezgodnie ze złożoną ofertą;  

c) realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób nienależyty; 

- pomimo wezwania na piśmie przez Zamawiającego i wyznaczenia dodatkowego terminu.  

4. W przypadkach uzasadnionych rozwiązanie umowy jest możliwe za porozumieniem stron. 

5. Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od wystąpienia przyczyny odstąpienia, jeżeli 

wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania. Wówczas odstąpienie od umowy może 
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nastąpić w tym przypadku w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonanej części umowy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość 

kar umownych nie pokrywa rzeczywiście poniesionych szkód. 

8. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z dowolnej kwoty należnej Wykonawcy                

w dowolnym czasie lub pobrania ich od Wykonawcy w inny sposób. Zapłata kar umownych nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku ukończenia usługi ani z innego zobowiązania wynikającego z umowy. 

§6 

1. Wszelkie zmiany umowy, a także oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub o jej rozwiązaniu 

wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  umowy  w  zakresie  zmiany  autobusu  na  inny  pod 

warunkiem, że proponowany autobus będzie spełniał wymogi zawarte w SIWZ. 

 

§7 

1. W sprawach cywilnych nieuregulowanch umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Roztrzyganie ewentualnych sporów nastapi w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 dla Zamawiającego i 1 dla 

Wykonawcy. 

 

                  Zamawiający                                                                         Wykonawca 

 

 

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                            . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Sporz. E.Tomaszewska 


