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Załącznik nr 3  
 

 

WZÓR UMOWY 
Umowa nr ARR/      / OWES/2016 

 
zawarta w Częstochowie w dniu……………………2016 roku pomiędzy: 
 
Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 

z siedzibą w Częstochowie al. NMP 24 lok. 8 
42-200 Częstochowa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym 
w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000198424, 
NIP: 573-010-83-10, kapitał zakładowy 10.340.000 zł              
Reprezentowaną przez:  
                        Marcina Kozaka – Prezesa Zarządu 
   
zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 
 
a 
 
 
 
………………………………………………………… 
 
zwanym dalej w treści umowy „WYKONAWCĄ” 
 

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego ZAM/19/OWES/2016   

o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, na podstawie 

regulaminu wewnętrznego Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., na wyłonienie 

Wykonawcy usługi przewozu osób w ramach organizowanych przez Zamawiającego krajowych wizyt 

studyjnych. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa przewozu osób w celu odbycia krajowych wizyt studyjnych 

organizowanych na potrzeby realizacji projektu pn. „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”  

2. Wykonawca wybrany w drodze zapytania ofertowego nr ZAM/19/OWES/2016 z dnia 11.04.2016r. 

zobowiązuje się do wykonania usług przewozu określonych do miejscowości i w terminach wyznaczanych 

mu przez Zamawiającego każdorazowo w formie odrębnych zleceń wyjazdu. 

3. Zlecenia wyjazdu, o których mowa w §1 ust.2 będą przekazywane Wykonawcy osobiście za 

potwierdzeniem odbioru lub faxem. 

4. Zamawiający zapewnia kierowcy nocleg wraz z wyżywieniem w przypadku wyjazdu trwającego dłużej 

niż jeden dzień. Natomiast w braku takiej możliwości Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca 

samodzielnie zagwarantował miejsce noclegu oraz wyżywienie dla kierowcy. Zamawiający każdorazowo 
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w zleceniu uzgodni niniejszą kwestię z Wykonawcą i jednostronnie wyznaczy mu na piśmie maksymalną 

kwotę możliwą do przeznaczenia na ten cel, która będzie zależna od miejsca wyjazdu. Kwota ta zostanie 

potem doliczona do wystawionej faktury/rachunku, pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawcę 

poniesionych kosztów, nie wyższych niż kwota maksymalna wyznaczona przez Zamawiającego.  

 

§ 2. 

1. Zlecone Wykonawcy przewozy będą wykonywane z wysoką starannością, zgodnie z  wymaganiami 

zawartymi w zapytaniu ofertowym nr ZAM/19/OWES/2016 z dnia 11.04.2016r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest realizować zlecone przewozy klimatyzowanym busem/autokarem 

przeznaczonym do przewozów turystycznych, przystosowanym do przewozu odpowiednio: 19 osób/ 27 

osób/ 35 osób wraz z kierowcą - według wyboru Zmawiającego wskazanego w treści zlecenia, o którym 

mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 

3. Bus/autokar podstawiony przez Wykonawcą do realizacji każdego ze zleceń musi być czysty, posiadać 

wymaganą przepisami dokumentację oraz właściwe przygotowanie techniczne oraz być w pełni sprawny, 

a ponadto musi bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania prawne związane z przewozem osób i musi 

być dopuszczony do ruchu po drogach publicznych.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia wymagane do wykonywania odpłatnego 

transportu drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym,  

w tym aktualną licencję na przewóz drogowy osób na terenie kraju oraz dysponuje kierowcami 

posiadającymi odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami. Ponadto oświadcza, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności a wszystkie pojazdy, 

przeznaczone do realizacji niniejszej umowy posiadają ubezpieczenie NW . 

4. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub uczestników przewóz nie może odbyć się  

w dacie wynikającej z zlecenia złożonego przez Zamawiającego, to Wykonawca zobowiązany jest 

dokonać przewozu w innym, uzgodnionym przez strony terminie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia do poszczególnych przewozów kierowców znających 

trasę, której dotyczy dane zlecenie, oraz reprezentujących wysoki poziom kultury osobistej, posiadających 

doświadczenie i umiejętności gwarantujące bezpieczeństwo przewozu oraz komfort podróżujących.  , 

Wykonawca zobowiązuje się również, że zaangażowani przez niego kierowcy będą bezwzględnie 

przestrzegać normy czasu pracy kierowcy oraz obowiązujące przepisy ruchu drogowego. Ponadto 

poszczególne zlecenia będzie realizowane przy obsadzie kierowców, która przy uwzględnien iu 

obowiązujących norm czasu pracy kierowcy zapewnia wykonanie przewozu punktualnie i zgodnie ze 

zleceniem udzielonym przez Zamawiającego.  
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6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego oraz w razie potrzeby jednostki 

Policji i Pogotowia Ratunkowego o każdej awarii lub wypadku busa/autokaru na trasie wykonywania 

przewożenia uczestników 

7. W przypadku awarii lub wypadku na trasie Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezwłocznie 

pojazd zastępczy i przewieźć uczestników wraz z opiekunami na swój koszt zgodnie ze zleceniem (oraz 

zgodnie z ewentualnymi dodatkowymi wskazówkami ze strony Zamawiającego) zapewniając 

bezpieczeństwo i komfort pasażerów według standardów określonych w niniejszej umowie. 

8. Zapytanie ofertowe nr ZAM/19/OWES/2016 z dnia 11.04.2016r. stanowi załącznik nr 1 do umowy, zaś 

oferta Wykonawcy załącznik nr 2 do umowy. 

 

§ 3 

1. Usługi wynikające z niniejszej Umowy świadczone będą począwszy od  dnia podpisania umowy do 

końca lipca 2018r., w terminach uzgodnionych każdorazowo z Zamawiającym, w formie osobnych 

zleceń. 

2. Liczba wyjazdów w ramach organizowanych krajowych wizyt studyjnych jest zależna od wyłącznej 

decyzji oraz potrzeby Zamawiającego i nie jest z góry określona, na co Wykonawca wyraża zgodę  

i oświadcza jednocześnie, że nie rości sobie żadnych praw odszkodowawczych w sytuacji, gdyby 

ilość tych wyjazdów była mniejsza niż oczekiwana przez Wykonawcę. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie stanowić iloczyn faktycznie 

przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr, która zależy od rodzaju wykorzystanego środka 

transportu do realizacji danego zlecenia wystawionego każdorazowo przez Zamawiającego wynosząca 

odpowiednio: 

a) w przypadku Bus-a 19 osobowego wraz z kierowcą   ……. zł netto za 1 przejechany kilometr  

b) w przypadku Bus-a 27 osobowego wraz z kierowcą jest równa 130 % stawki za przejechany 

kilometr Bus-a 19 osobowego zgodnie z § 4 ust. 1a 

c) w przypadku Bus-a 35 osobowego wraz z kierowcą jest równa 150 % stawki za przejechany 

kilometr Bus-a 19 osobowego zgodnie z § 4 ust. 1a 

 

 

2. Ilość faktycznie przejechanych kilometrów każdorazowo zleconego przewozu, stanowiąca podstawę 

do wyliczenia wysokości wynagrodzenia będzie w każdym przypadku potwierdzana przez osoby 



 

 

 

 

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 

Al. Najświętszej Maryi Panny 24, oficyna lok.3,  
42-202 Częstochowa, 

tel. 34 325 71 42, fax 34 360 57 47 
e-mail: arr@arr.czestochowa.pl 

www.arr.czestochowa.pl 

opiekujące się wycieczką, delegowane przez Zamawiającego i może obejmować wyłącznie dystans 

najkrótszej trasy przejazdu i z uwzględnieniem niezbędnych objazdów 

3. Po wykonaniu każdorazowo zleconego przewozu i potwierdzeniu na piśmie przez Kierownika Projektu 

ilości faktycznie przejechanych kilometrów Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu 

rachunek/fakturę, która po potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowości wykonanego przewozu 

będzie podlegała zapłacie w terminie 14 dni, licząc od daty wystawienia rachunku/faktury  

Zamawiającemu. 

4. Stawka za jeden przejechany kilometr ( w zależności od rodzaju środka transportu  wymienionego  

w §4 ust.1a, 1b, 1c) ma charakter stały i obowiązuje przez cały okres trwania umowy. W stawce tej 

uwzględnione zostały wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy,  

a Wykonawca nie może domagać się jej podwyższenia ani zwrotu poniesionych kosztów choćby 

konieczności takiego podwyższenia lub zwrotu nie można było przewidzieć w dacie zawarcia niniejszej 

umowy. 

5. Za wyjazd kilkudniowy, w przypadku którego średnia długość trasy nie przekracza 200 km dziennie 

Wykonawcy będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie, którego wysokość stanowi różnicę 

pomiędzy hipotetyczną kwotą łącznego wynagrodzenia za wyjazd, wyliczoną dla danego środka 

transportu, jakie przysługiwałoby za długość trasy wynoszącą 200 km/dziennie wg stawek określonych 

w §4 ust.1a, 1b, 1c, i ilości dni wskazanych w zleceniu, a wynagrodzeniem wyliczonym dla danego 

środka transportu za rzeczywistą długość trasy. W kalkulacji wynagrodzenia dodatkowego uwzględnia 

się wyłącznie ilość dni określoną w zleceniu, o którym mowa w § 5 ust.1, przy czym poszczególne doby 

liczone są poczynając od pory wyjazdu wskazanej w zleceniu.  

6. Kwota dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 będzie doliczana przez Wykonawcę do 

faktury wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnej kalkulacji tego wynagrodzenia i po jej 

pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

7. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

8. Zamawiający zastrzega, iż płatność może nastąpić nie wcześniej niż po przekazaniu środków przez 

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach-Instytucję 

Pośredniczącą, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania środków przez Zamawiającego, na 

co Wykonawca wyraża zgodę podpisując niniejszą umowę. 

9. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

 

§ 5 
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1. Zlecenie co do rodzaju środka transportu niezbędnego dla danego wyjazdu oraz terminu wyjazdu 

będzie dokonywane z 7-dniowym wyprzedzeniem. 

2. W razie opóźnienia w podstawieniu odpowiedniego środka transportu trwającego dłużej niż 30 

minut, za każde rozpoczęte 30 minut Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kary umownej w wysokości 100 zł. 

3. W przypadku niewykonania przejazdu w dniu wynikającym z danego zlecenia Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w dwukrotnej wysokości 

wynagrodzenia, jakie przysługiwać miało na dany przewóz, lecz nie mniej niż 500 zł. 

4. W przypadku podstawienia środka transportu niezgodnego z umową lub konkretnym zleceniem  

(w szczególności o zbyt małej ilości miejsc, niewłaściwej klasy, bez wymaganego sprawnego 

wyposażenia, niesprawnego technicznie, zabrudzonego), a także w przypadku negatywnego wyniku 

kontroli przeprowadzonej przez Policję przed odjazdem lub w trakcie realizacji zlecenia 

(zatrzymanie dowodu rejestracyjnego) Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kary umownej odpowiadającej wysokości wynagrodzenia, jakie przysługiwać miało 

na dany przewóz, lecz nie mniej niż 250 zł. Ponadto w takim przypadku Wykonawca będzie 

zobowiązany do niezwłocznego podstawienia innego środka transportu spełniającego wszystkie 

wymogi umowy i zlecenia, a czas oczekiwania na postawienie takiego środka transportu będzie 

wówczas traktowany jako opóźnienie i będzie stanowił podstawę do odrębnych kar umownych  

z tego tytułu, o których mowa w ust. 2.  

5. Niezależnie od nabycia prawa do kar umownych, o których mowa w ust. 1-4 Zamawiający,  

w sytuacjach o których tam mowa może według swojego wyboru zorganizować przewóz angażując 

innego przewoźnika za zwrotem przez Wykonawcę, na pierwsze żądanie, wszelkich poniesionych  

w związku z tym kosztów i na jego wyłączne ryzyko.  

 

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania ww. zamówienia. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę w terminie, zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od 

Zamawiającego. 

4. Wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich wynikającą z realizacji niniejszej umowy ponosi 

Zamawiający. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenia lub uszkodzenia środka 

transportu spowodowane przez uczestników. 
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§ 7 

1. Umowa może ulec rozwiązaniu za pisemnym porozumieniem stron, ze skutkiem na koniec 

miesiąca. 

2. W razie rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu niniejsza umowa ulega automatycznemu 

rozwiązaniu. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  

z tytułu przewozów, które zostały wcześniej zrealizowane. Ta sama zasada obowiązuje, że jeżeli 

umowa nie może zostać zrealizowana z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, oraz gdy 

Zamawiający odstąpi od realizacji Projektu, a także z powodu siły wyższej. 

 

§ 8 

Jeżeli w związku z realizacją niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dojdzie do 

wyrządzenia szkody przewożonym osobom lub osobom trzecim Wykonawca zobowiązuje się zwolnić 

Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie i jest odpowiedzialny względem 

Zamawiającego za to, że żadna z tych osób nie będzie dochodziła wobec Zamawiającego jakichkolwiek 

roszczeń z tytułu wyrządzonej szkody. 

§ 9 

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy i choćby częściowo bezskutecznego wezwania ze strony Zamawiającego do zaniechania 

naruszenia Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od daty ostatniego naruszenia. 

2. Gdy naruszenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter rażący Zamawiający może według swojego 

wyboru odstąpić od umowy bez wezwania do zaniechania, w takim wypadku odstąpienie może 

nastąpić w terminie 30 dni od daty rażącego naruszenia umowy. 

3. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty 

na rzecz Zamawiającego kary umownej wynoszącej 5.000 zł brutto. 

 

§ 10 

1. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy Zamawiający zobowiązany będzie dokonać zwrotu otrzymanego  

w ramach Projektu dofinansowania, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody 

powstałej po stronie Zamawiającego, dotyczy to także sytuacji, gdy Zamawiający wcześniej 

potwierdził prawidłowość zrealizowanej usługi. 
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2. Ilekroć w niniejszej umowie przewidziana została kara umowna, strona uprawniona do kary 

umownej może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w zakresie w jakim wysokość 

wyrządzonej szkody przewyższa zastrzeżoną karę. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo przewozowe. 

 

§ 11 

1. Do kontaktów oraz sprawowania nadzoru nad właściwą realizacją zamówienia Zamawiający 

wyznaczył swoich przedstawicieli:  

1) Artur Szmaciarski  – kierownik projektu; 

Telefon kontaktowy: 34 325-71-42 

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: 

1) …………………., telefon kontaktowy: ………………………….. 

 

§ 12 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

    Wykonawca          Zamawiający 

                                                                       

 

 
Nie wnoszę zastrzeżeń pod względem prawnym 
 
………………………………………………… 
Tomasz Dziuk – radca prawny (OP-C-447/2003) 

 

 


