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UMOWA NA REALIZACJĘ USŁUGI TRANSPORTOWEJ 

 
zawarta w Węgrowie, w dniu ………… r. pomiędzy: 
 
Powiatem Węgrowskim 
ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów; NIP: 8241765263 
 
w imieniu którego działa  
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, 
ul. Bohaterów Warszawy 10, 07-100 Węgrów, 
 
reprezentowanym przez: 
 
Pana Jacka Nowotniak – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana 
Kochanowskiego w Węgrowie, działającego na mocy Pełnomocnictwa Zarządu 
Powiatu Węgrowskiego 
 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 
a 
 
firmą …… 
 
reprezentowaną przez …... 
 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
 
o następującej treści: 
 
Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na podstawie regulaminu 
obowiązującego u Zamawiającego. 

 
§1 

Przedmiot umowy  
1. Przedmiotem umowy jest usługa transportowa – organizacja transportu 

międzynarodowego na potrzeby 2 mobilności zagranicznych dla 54 osób, 
wyjeżdżających w 2 grupach (24 osoby i 30 osób), w ramach projektu pt. „3, 2, 1 - 
Start! Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego” nr 2019-1-PL01-KA102-
062109, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa 
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mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, 
na zasadach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z zasadami 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Erasmus+ sektor 
Kształcenie i Szkolenia Zawodowe oraz zapisami umowy o dofinansowanie projektu 
o numerze 2019-1-PL01-KA102-062109.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem 
należytej staranności oraz zawodowego charakteru swojej działalności. 

4. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy 
w zakresie i na warunkach w niej określonych. 
 

§2 
Termin i warunki realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie: 
27.10.2019-30.05.2020. 

2. Dokładne miejsce i czas wyjazdu zostaną uzgodnione pomiędzy Wykonawca, 
a Zamawiającym w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 
a. transport zagraniczny na trasie: Węgrów (Polska) – Panteleimonos 

(Grecja) – Węgrów (Polska) dla 24 osób w dniach 27.10.2019-
09.11.2019; 

b. transport zagraniczny na trasie: Węgrów (Polska) – Panteleimonos 
(Grecja) – Węgrów (Polska) dla 30 osób w dniach 17.05.2020-
30.05.2020; 

4. Wykonawca ponosi wszelkie opłaty związane z realizacją usługi, w tym następujące 
opłaty związane z realizacją umowy: 

a. Wszelkie opłaty drogowe, autostrady i parkingi. 
b. Zapewnienie pasażerom 2 ciepłych posiłków na całej trasie. 
c. Zakwaterowanie i wyżywienie kierowców. 

5. Za każdym razem, transport będzie obejmował przewóz osób oraz bagażu 
uczestników.  

a. Za bagaż uczestnika rozumie się bagaż podręczny (do 10 kg) oraz bagaż 
główny (do 30 kg).  

b. Suma wymiarów zewnętrznych bagażu podręcznego = 115 cm (wysokość + 
długość + szerokość).  

c. Suma wymiarów zewnętrznych bagażu podręcznego = 160 cm (wysokość + 
długość + szerokość). 

6. Wykonawca oświadcza, że przejazdy realizowane będą autokarem klasy LUX, nie 
starszym niż 5-letni (rok produkcji). Klasa LUX oznacza autokar wyposażony 
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w klimatyzację/ogrzewanie, DVD lub wideo, tzw. zaplecze bufetowe pozwalające na 
dostęp do ciepłej wody, toaletę oraz siedzenia tzw. lotnicze. 

7. Wykonawca oświadcza także, że autokar, którym wykonywana będzie usługa 
przewozowa będzie posiadał ważne ubezpieczenie OC, zgodne z obowiązującymi 
przepisami, a także ubezpieczenie AC i NNW. 

8. Wykonawca ponosi pełne skutki prawne i finansowe w przypadku niedopełnienia 
zasad ruchu drogowego czasu pracy kierowców oraz stanu technicznego autokaru. 

9. Termin bezkosztowego anulowania przejazdu wynosi …… dni. 
10. Czas podstawienia autokaru w jakim Wykonawca jest zobowiązany podstawić 

następny autokar w przypadku awarii środka transportu na trasie lub niedopuszczenia 
go przez policję lub inne organy do tego uprawnione do jazdy – gdy nie jest w stanie 
usunąć awarii na miejscu: ……………… 

11. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego w zakresie wykonywania międzynarodowego 
transporty drogowego osób. 
 

§3 
Cena i warunki płatności 

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
(ceny) brutto: ……………… PLN w tym obowiązujący podatek VAT (słownie: 
…………….……… …………………………………………………) 

2. Powyższa wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty realizacji 
przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za usługę na podstawie wystawionej faktury. 
4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru 

przedmiotu umowy. 
5. Faktura wystawiona przez Wykonawcę, musi wskazywać numer projektu. Do faktury 

należy dołączyć kopię podpisanego przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu 
umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania poprawnie wystawionej faktury na adres: 
zsp.wegrow@wp.pl 

7. Zamawiający zapłaci cenę wykonania usługi przelewem na konto wskazane przez 
Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia 
faktury w sposób niezgodny z ust 4 i 5. 

9. Fakturę/rachunek należy wystawiać na:  
Nabywca: Powiat Węgrowski, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów NIP: 8241765263 
Odbiorca: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, 
ul. Bohaterów Warszawy 10, 07-100 Węgrów. 
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§4 
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Nadzór nad realizacją umowy sprawuje: 
1.1 ze strony Zamawiającego – Jacek Nowotniak, e-mail: zsp.wegrow@wp.pl, telefon: 
+48 25 792 26 76, adres do doręczeń: ul. Bohaterów Warszawy 10, 07-100 Węgrów. 
1.2 ze strony Wykonawcy – ………………………… e-mail: ……………………………  
telefon: ……..…………, adres do doręczeń: ..…..……..…………………. . 

2. Sposób konsultacji i zgłaszania uwag, strony umowy ustalą wzajemnie w trakcie 
realizacji umowy. 

3. Na wyraźne życzenie Zamawiającego korespondencja w określonym zakresie może 
być prowadzona w sposób przez niego wskazany. 

 
§5 

Kary umowne 
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10% ceny określonej w §3 ust. 1,  

b) za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% ceny 
określonej w §3 ust. 1. 

2. Za nienależyte wykonanie umowy, przyjmuje się brak zapewnienia transportu na 
trasie międzynarodowej w terminie wskazanym w §2 ust. 1., w zakresie wskazanym 
w §2 ust. 3-11. 

3. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, 
Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokościach 
ustawowych. 

4. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w §3 ust. 1.   
5. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za 

szkody przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 
 

§6 
Warunki odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy; 

b) w razie niewywiązywania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy,  
w szczególności niewykonania obowiązków wskazanych w §2 oraz w razie 
nienależytego wykonywania umowy. 
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2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia, 
poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

 
§7 

 Zmiany w umowie 
1.   Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2.   Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące: 

2.1. terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających 
się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej, jeżeli 
okoliczność ta nie była zależna od Wykonawcy. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 2 pkt. 2.1. strony ustalają nowy 
termin realizacji przedmiotu umowy.  

 
§8 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 
 
 
 
                   ZAMAWIAJĄCY                                             WYKONAWCA 


