
 
 

 
Załącznik Nr 2 

 
UMOWA Nr ……/2019  (Projekt umowy) 

 
zawarta dnia ………. 2019 roku pomiędzy Akademią Pomorską w Słupsku ul. Arciszewskiego 22a 
reprezentowaną przez dr. hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP, Rektora  
a  
……………………………………………………………………………………………………..., zwanym dalej „Wykonawcą”  
 
Umowa jest wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zasady konkurencyjności, w związku 
z realizacją projektu pn. „Wiedzieć, umieć, chcieć” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie 
wyższym, nr umowy: POWR.03.01.00-00-T182/18-01.  
  

§ 1. Przedmiot umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do świadczenia usług 

przewozu osób na rzecz Zamawiającego.  

2. Wykonawca ma obowiązek zapewnić transport dla osób uczestniczących  w zajęciach w ramach 
projektu pn. ,”Wiedzieć, umieć, chcieć” . Usługa transportowa będzie się odbywała zgodnie z 
harmonogramem zawartym z zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.  

3. Usługa winna być wykonywana z należytą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 
prowadzonej działalności.  

4. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem przewozów ustalonym 
także odrębnie z Zamawiającym.  

5. W czasie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający może dokonać zmian w harmonogramie 
przewozów, spowodowanych zmianami organizacyjnymi, które mogą wystąpić, powiadamiając o tym 
Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem.  

6. Wykonawca zobowiązany jest ustalić i dostosować się do wszelkich ewentualnych zmian zgłaszanych 
przez Zamawiającego związanych z realizacją niniejszej umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych osób.   

8. Wykonawca zobowiązuje się, iż w razie awarii lub niesprawności pojazdów – środków transportu z 
jakiejkolwiek przyczyny, zapewni na swój koszt zastępczy środek transportu o takich samych 
parametrach w celu realizacji umowy w ciągu 30 minut od awarii lub niesprawności.  

9. Wykonawca zobowiązuje się, że jest w stanie zabezpieczyć wykonanie usługi pod względem 
organizacyjnym i finansowym.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym, w szczególności do informowania 
Zamawiającego o wszelkich przeszkodach czy utrudnieniach w prawidłowej realizacji świadczeń i 
wypracowywania sposobów alternatywnego i zgodnego z oczekiwaniami Zamawiającego sposobu 
realizacji świadczenia.  

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian (zmniejszenia bądź zwiększenia) ilości realizowanych 
kursów w ramach niniejszej umowy, co nie może być podstawą jakikolwiek roszczeń ze strony 
Wykonawcy.  

 
§ 2. Termin wykonania 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2019 r. 
 

§ 3. Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w całym okresie wykonywania umowy aktualnego 

zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 
września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).  

2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi przewozowe pojazdami samochodowymi:  



 
 

1) do korzystania, z których w celu wykonywania niniejszej umowy, przysługuje mu tytuł prawny 
lub prawo do dysponowania, które są ubezpieczone w zakresie odpowiedzialności OC i NW 
posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów 
(na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do okazania aktualnej polisy 
ubezpieczeniowej OC i NW),  

2) które są sprawne technicznie i posiadają aktualne badania techniczne,  

3) mają odpowiednią ilość miejsc siedzących, zgodnie ze opisem przedmiotu zamówienia 
zawartym w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.  

4) których stan czystości i warunki sanitarne zapewniają przewóz dzieci, bezpieczny dla ich 
zdrowia.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykonywania czynności kierowania autobusami w ramach 
niniejszej umowy włącznie przez osoby posiadające wymagane przepisami prawa uprawnienia do 
kierowania autobusami niezbędne do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia.  

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania kontroli spełniania 
wymogów, o których mowa w ust. 1-2 oraz sposobu wykonywania umowy, w tym w szczególności 
terminowości wykonywania przewozów, przestrzegania ustalonych tras przejazdów, rzetelności.  

5. W ramach kontroli Zamawiający uprawniony będzie w szczególności do:  

1) przeprowadzenia kontroli przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego stanu 
technicznego, stanu sanitarnego i stanu czystości pojazdów, którymi będą świadczone usługi 
będące przedmiotem umowy, posiadanych i wypełnianych przez kierowcę wymaganych 
dokumentów,  

2) żądania przedstawiania wszelkich informacji i wyjaśnień co do wykonywania umowy w formie i 
w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego,  

6. W przypadku stwierdzenia niedotrzymania wymagań, o których mowa w ust. 1-2 oraz sposobu 
wykonywania umowy lub uniemożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli Wykonawca 
będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek naruszenia wymagań lub przypadek uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli 
spełnienia tych wymagań.  

 
§ 4. Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, w każdym miesiącu, Zamawiający będzie zobowiązany do 
zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości stanowiącej iloczyn odbytych kursów (jeden 
kurs stanowi przejazd z siedziby UTW do Akademii Pomorskiej w Słupsku , w szczególności:  

a) z siedziby UTW w Bytowie ul. Zamkowa 2) do Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Boh. Westerplatte 
64 i z powrotem;  

b) z siedziby UTW w Człuchowie ul. Średnia 12A do Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Boh. 
Westerplatte 64 i z powrotem;  

c) z siedziby UTW w Ustce l. Grunwaldzka 24 do Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Boh. Westerplatte 
64 i z powrotem;  

d) w przypadku realizacji kursów dot. przewożenia osób na zajęcia terenowe będzie to transport osób 
z siedziby UTW Ustka do Słowińskiego Parku Narodowego (Łeba) i z powrotem; 

e) z siedziby UTW Słupsk ul. Boh. Westerplatte 64 do Słowińskiego Parku Narodowego (Łeba) i z 
powrotem; 

 - przy czym wynagrodzenie za jeden kurs wynosi:   

f) z siedziby UTW w Bytowie ul. Zamkowa 2) do Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Boh. Westerplatte 
64 i z powrotem – netto ………………oraz należny podatek VAT, tj. ………….brutto 

g) z siedziby UTW w Człuchowie ul. Średnia 12A do Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Boh. 
Westerplatte 64 i z powrotem -– netto ………………oraz należny podatek VAY, tj. ………….brutto 

h) z siedziby UTW w Ustce l. Grunwaldzka 24 do Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Boh. Westerplatte 
64 i z powrotem – netto ………………oraz należny podatek VAY, tj. ………….brutto 

i) w przypadku realizacji kursów dot. przewożenia osób na zajęcia terenowe będzie to transport osób 
z siedziby UTW Ustka i UTW Słupsk ul. Boh. Westerplatte 64 do Słowińskiego Parku Narodowego 
(Łeba) i z powrotem – netto ………………oraz należny podatek VAT, tj. ………….brutto 



 
 

j) z siedziby UTW Słupsk ul. Boh. Westerplatte 64 do Słowińskiego Parku Narodowego (Łeba) i z 
powrotem - – netto ………………oraz należny podatek VAT, tj. ………….brutto 

2. Ewentualne kary umowne będą naliczane od kwoty netto wynagrodzenia określonego w ust. 1.  

3. Cena określona w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zakresu 
usługi przedmiotu umowy.  

4. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez 
Wykonawcę, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania 
faktury przez Zamawiającego, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień wydania bankowi przez 
Zamawiającego polecenia dokonania przelewu.  

5. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają NIP: Zamawiający:   839 10 28 460  

Wykonawca: ……….  
       oraz oświadczają, że są uprawnione do otrzymywania faktur VAT.  
 

§ 5. Odstąpienie od umowy i kary umowne 
1. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że obowiązującą formę odszkodowania za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy stanowią kary umowne. Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne:  

1) w wysokości 100,00 zł w przypadku każdorazowego niewykonania lub nienależytego 
wykonania,  

2) w wysokości 1000,00 zł w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy.  

2. Wysokość przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia będzie pomniejszona o naliczone kary umowne.  

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego, 
jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w razie:  

1. postawienia w stan likwidacji Wykonawcy;  

2. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;  

3. jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn albo nie 
kontynuuje go, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;  

4. w razie wykonywania przez Wykonawcę Umowy niezgodnie z określonymi w niej istotnymi 
postanowieniami.  

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy.  

 
§ 6. Zmiany umowy 

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:  
1) wystąpienie okoliczności nieprzewidzianych pomimo zachowania należytej staranności,  

2) wprowadzenie zmian w umowach między Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w 
szczególności Instytucją Zarządzającą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów 
prawa mogą wpływać na realizację zamówienia,  

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia,  

4) wystąpienie okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,  

5) zmiana harmonogramu transportu prowadząca do zmiany ilości kursów i/lub prowadząca do 
zmiany liczby przewożonych osób, w okolicznościach, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy,  

6) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do 
umowy regulującego wysokość VAT, tym samym wynagrodzenia określonego w umowie,  



 
 

7) terminu realizacji umowy,  

8) zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 
uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na 
pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i 
może ulegać opóźnieniom).  

 
§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.  

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej - w formie aneksu – pod rygorem ich 
nieważności.  

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy 
wynikające z warunków realizacji umowy.  

4. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla 
Zamawiającego.  

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.  
 
 
 
 
 
       Zamawiający                                                                                                                            Wykonawca 


