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„Akademia umiejętności i kompetencji” Projekt jest współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji  

w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. 

 

 

WZÓR UMOWY 

UMOWA …/2019 

 
 

zawarta w dniu……………………… pomiędzy: 

……………………………………………………., reprezentowaną przez: 

 

1.  

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,  

a 

………………………………………………………… 

z siedzibą w 

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

…………NIP: ………………….. działającą na podstawie: 

…………………………………………. 

którą reprezentuje: 

.……………………………. 

zwaną w dalszej części "Wykonawcą" 

 

W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych dla potrzeb 

realizacji projektu „Akademia umiejętności i kompetencji” w roku 2019-2020. 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń. 

2. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na okres od dnia zawarcia umowy do 

dnia ………… 
 

§ 2 
1. Za przedmiot umowy określony w §1 Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie 

umowne w wysokości …………………………... zł brutto.  

2. W przypadku wykorzystania kwoty określonej w pkt. 1 umowa ulegnie rozwiązaniu.  

3. Koszty usługi wyliczone będą wg oferowanej przez Wykonawcę ceny jednostkowej za km: 

a) Autokar cena brutto za 1 km. ….. zł,  

b) Bus cena brutto za 1 km na …. zł,  

4. Stawka netto za 1 km usługi zawiera wszystkie koszty związane ze świadczeniem 

usługi przewozowej, tj. opłaty drogowe, opłaty parkingowe, wynagrodzenie kierowcy 

oraz inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszt dojazdu pojazdu z 

bazy Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i powrotu pojazdu do 

bazy Wykonawcy wykonaniu usługi przewozu. 
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5. Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dacie 

wystawienia faktury VAT przepisami. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie trwania umowy całej 

kwoty umownej, wskazanej w ust. 1 powyżej. Wykonawcy w takim przypadku nie 

przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia. 

7. Wynagrodzenie, które zapłaci Zamawiający na rzecz Wykonawcy wynikać będzie z 

faktycznie wykonanych przez Wykonawcę usług przewozu i ustalone zostanie zgodnie 

z zasadami, o których mowa w ust. 3 - 5 powyżej.  
 

§ 3 
1. Strony zgodnie ustalają, że zlecenia wykonania usługi przewozowej w ramach 

niniejszej umowy Zamawiający będzie składał Wykonawcy pocztą elektroniczną na 

adres ………………………………………………….., z co najmniej ……………….. 

dniowym wyprzedzeniem. Zlecenie zawierać powinno co najmniej wskazanie daty 

oraz trasy przejazdu, miejsca i godziny odbioru pasażerów, ilości pasażerów, rodzaju 

bagażu do przewozu przez Wykonawcę celem realizacji usługi przewozu oraz miejsca 

powrotu. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przyjąć do realizacji zlecenie zgłoszone przez 

Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej i do 12 godzin licząc od 

jego otrzymania potwierdzić jego realizację. Najpóźniej na 24 h przed realizacją 

usługi przewozu Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu pocztą 

elektroniczną na adres …………………………… nr rejestracyjny pojazdu, którym 

wykonana zostanie usługa oraz numer telefonu komórkowego kierowcy 

wykonującego usługę.  

3. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z usługi przewozu w każdym czasie przed jej 

realizacją, bez podawania przyczyny. Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego 

z tego tytułu żadne roszczenia finansowe, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej.  

4. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z usługi przewozu po podstawieniu 

autokaru do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszt dojazdu i powrotu do 

najbliżej bazy Wykonawcy pokrywa Zamawiający. 
 

§ 4 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami obowiązującego prawa uprawnienia 

i licencje do prowadzenia działalności gospodarczej objętej przedmiotem niniejszej umowy, a 

także, że kierowcy wykonujący na jego rzecz poszczególne usługi przewozu posiadają wszelkie 

wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia oraz badania. 

2. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem są 

m. in. usługi transportowe i spełnia wszelkie wynikające z tego tytułu obowiązki, w 

tym m.in. obowiązek ubezpieczenia pojazdu, kierowcy oraz przewożonych osób (OC, 

NW) i rzeczy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawność techniczną pojazdów, jak 

również za pełną dokumentację pojazdów wraz z ubezpieczeniami, gwarantującymi 

ich przejazd na zamówionej trasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania uregulowań prawnych w zakresie 

czasu pracy kierowcy i przestrzegania warunków przewozu z tego wynikających. 

5. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Podstawienia w określone miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz  

w określonym terminie pojazdów wraz z kierowcą o wymaganej ilości miejsc 

pasażerskich oraz przestrzeni bagażowej. 

2) Podstawienia pojazdów do realizacji zamówienia posiadających czyste wnętrze, 

siedzenia ergonomiczne, wyposażone w pasy bezpieczeństwa, sprawną klimatyzację,  
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3) Przedstawienia upoważnionej osobie przed rozpoczęciem przejazdu Karty przejazdu, 

w celu potwierdzenia stanu licznika pojazdu przez wykonanie usługi przewozu, a po 

zakończeniu przejazdu, stanu końcowego licznika oraz ilości faktycznie 

przejechanych kilometrów. 

4) Potwierdzenia wykonania usługi każdorazowo po zakończeniu przewozu poprzez 

podpis kierowcy i dysponenta pojazdu w Karcie przejazdu. 
6. Zamawiający ma prawo poinformować Inspekcję Transportu Drogowego, gdy warunki 

techniczne pojazdów budzą wątpliwości Zamawiającego lub/i zażądać przeprowadzenia 

kontroli technicznej pojazdu przez policję. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli 

pojazd nie będzie mógł uczestniczyć w ruchu, Wykonawca zobowiązany jest podstawić 

niezwłocznie samochód zastępczy w czasie nie dłuższym niż 120 minut. W przypadku nie 

wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający na koszt 

Wykonawcy może wynająć sprawny pojazd o wymaganym standardzie od innego 

podmiotu, a należnością z tego tytułu obciążyć Wykonawcę, w tym również może dokonać 

jej potrącenia z wynagrodzeniem Wykonawcy. Niezależnie od tego, Zamawiający z powodu 

niepodstawienia sprawnego pojazdu może naliczyć karę umowną o której mowa w §6 ust. 1  

pkt. b. 

7. W przypadku awarii pojazdu lub stwierdzenia przez Inspekcję Transportu Drogowego lub 

policję w trakcie podróży, iż pojazd nie może uczestniczyć w ruchu, Wykonawca 

zobowiązany jest podstawić niezwłocznie samochód zastępczy w czasie nie dłuższym niż 

180 minut. W przypadku gdy podstawienie pojazdu zastępczego nie jest możliwe w 

wymienionym czasie  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pasażerom na własny koszt 

wyżywienie oraz napoje na czas oczekiwania, a w przypadku pory nocnej (21:00-6:00 

rano) zapewnić pasażerom do czasu podstawienia zastępczego pojazdu, na własny koszt, 

nocleg i zakwaterowanie, w przypadku gdy czas oczekiwania na samochód zastępczy 

przekroczy 6 h. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w 

niniejszym ustępie, Zamawiający może również według własnego wyboru wynająć na 

koszt Wykonawcy może wynająć sprawny pojazd o wymaganym standardzie od innego 

podmiotu, a należnością z tego tytułu obciążyć Wykonawcę, w tym również może dokonać 

jej potrącenia z wynagrodzeniem Wykonawcy. Niezależnie od tego, Zamawiający z powodu 

niepodstawienia sprawnego pojazdu może naliczyć karę umowną o której mowa w  §6 ust. 1  

pkt. b. 
 

§ 5 
1. Wynagrodzenie za wykonane usługi płatne będzie na podstawie faktur VAT wystawianych 

przez Wykonawcę za wykonane poszczególne usługi, w ciągu 30 dni po wykonaniu 

każdego zlecenia. Zamawiający dokona zapłaty przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze VAT. 

2. Płatność za wykonaną usługę dokonana będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni od 

daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo pod względem formalnym i 

prawnym wystawionej faktury VAT wraz z kartą przejazdu. 

3. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Kartę przejazdu wypełnia się w dwóch egzemplarzach. Karta przejazdu powinna być 

wypełniona i podpisana przez kierowcę i dysponenta pojazdu. Wzór Karty przejazdu określa 

załącznik do umowy.  

5. Za prawidłowe wypełnienie Karty przejazdu odpowiada kierowca pojazdu ze szczególnym 

uwzględnieniem czytelnych podpisów wymaganych na w/w dokumencie. 

6. Nieprawidłowe wypełnienie Karty przejazdu skutkuje prawem Zamawiającego do odmowy 

przyjęcia faktury za wykonanie usługi. Karta przejazdu wypełniona nieczytelnie (brak 

czytelnych podpisów) oraz ze skreśleniami stanu licznika nie może być podstawą do 

rozliczenia pojazdu. 
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7. Kierowca pojazdu ma obowiązek sprawdzić stan początkowy i końcowy licznika, wpisać 

go w kartę pojazdu i potwierdzić czytelnym podpisem. Kierowca zobowiązany jest 

umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie stanu początkowego i końcowego licznika oraz 

potwierdzić go podpisem.  

8. Zamawiający nie dokona płatności za usługę do momentu otrzymania właściwie 

uzupełnionej karty przejazdu tj. (w szczególności z czytelnymi podpisami kierowców, a 

także z uzupełnionymi wszystkimi danymi wymaganymi w karcie). 

9. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 
 

§ 6 
Strony ustalają, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony 

będą płacić następujące kary umowne: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej:  

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 10% ceny całkowitej brutto określonej w §2 pkt. 1 umowy, 

b) za opóźnienia w podstawieniu pojazdu lub pojazdu zastępczego w wysokości 0,1% ceny 

całkowitej określonej w §2 pkt. 1 umowy za każde 15 minut od umówionej godziny 

wyznaczonej na podstawienie pojazdu; 

c) za nie podstawienie pojazdów do 1 godziny od wyznaczanego terminu, Zamawiający ma 

prawo zrezygnować z usługi i naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1000 zł za 

każdy nie podstawiony pojazd; 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kary umownej, z faktur 

wystawianych przez Wykonawcę. 
 

§ 7 
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia istotnej 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W wypadku określonym w pkt. 1 Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia 

Wykonawcy wyłącznie wynagrodzenie za wykonaną część umowy. 

 

§ 8 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i Prawa przewozowego.  
 

§ 9 
Ewentualne spory wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będzie 

rozstrzygać sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 
Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. 

otrzymuje Wykonawca i 1 egz. Zamawiający. 

 

Zamawiający                                                                                                    Wykonawca 
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Załącznik do umowy  

Wzór druku – karta przejazdu. 
Sporządzono dnia …………………. 

 

KARTA PRZEJAZDU 

 
Stwierdzam, że w dniu  ……………….………. w godzinach …………………..., odbył się  

(data)
 

(wpisać godzinę rozpoczęcia  

i zakończenia usługi) 

przejazd ……autobusem (-ami)/busem(-ami)  na trasie 

……………………………………………... 

         
 (ilość)

                                                                                                          
(wpisać miejsce rozpoczęcia i zakończenia usługi) 

Nr rejestracyjny pojazdu:         ………………………………..                                                                                                         

Liczba miejsc w busie, autobusie …………… 

                                            
                                                           (ilość) 

I. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRZEJAZDU: 

Stan początkowy licznika …..………. Km, podpis ………………….……………………. 

                                                                  (ilość)                                                                                           (czytelnie imię i nazwisko) 

Uwagi:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Godzina rozpoczęcia wyjazdu  

II. PO ZAKOŃCZENIU PRZEJAZDU: 

Stan końcowy licznika …..………. Km, podpis …………………….……………………. 

                                                                  (ilość)                                                                                           (czytelnie imię i nazwisko) 

Uwagi:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

ILOŚĆ PRZEJECHANYCH KILOMETRÓW: …………………………………………….. 

                                                (wpisać sumę kilometrów przejechanych w obie strony) 

Sporządził: ……………………………………………………………………………………. 

                                               (czytelnie imię i nazwisko) 

Podpis osoby odpowiedzialnej za przejazd: ………………………………………………. 

                                                 (czytelnie imię i nazwisko) 

Podpis kierowcy (kierowców): 

1. …………………………………….……………………………………. 

                                             (czytelnie imię i nazwisko) 

2. ……………………………………….…………………………………. 

                                     (czytelnie imię i nazwisko) 

 

 

UWAGA: Karta przejazdu wypełniona nieczytelnie (brak czytelnych podpisów) oraz ze skreśleniami stanu licznika 

nie może być podstawą do rozliczenia pojazdu. 
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