UMOWA NR …………
zawarta dnia ……………………w Choszcznie w ramach realizacji projektu „Nowe kwalifikacje
szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
pomiędzy:
Powiatem Choszczeńskim / Zespołem Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie
ul. Polna 5, 73-200 Choszczno, NIP: 594-16-04-431
reprezentowanym przez:
Panią Barbarę Ciecierską – Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………..
zwanego dalej: “ Wykonawcą”.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi transportowej
polegającej na przewozie uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie, uczestników projektu
„ Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6.
Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów
uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących
w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
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2. Usługa transportowa polegać będzie na przewozie uczniów z zajęć dodatkowych
realizowanych
w
ramach
projektu,
które
będą
odbywać
się
zgodnie
z harmonogramem projektu.
3. Każdorazowo przewożonych będzie maksymalnie …. uczniów mieszkających na terenie
Powiatu Choszczeńskiego.
4. Zamawiający poda wykonawcy listę miejscowości, z których pochodzą uczniowie
uczestniczący w zajęciach po dokonaniu rekrutacji, najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed
rozpoczęciem zajęć.
5. Transport uczniów odbywać się będzie wg ustalonego harmonogramu zawierającego
informacje na temat dni, godzin, oraz liczby osób objętych transportem. Informacja zostanie
przekazana wykonawcy najpóźniej dwa dni przed planowanym terminem wykonania usługi
przewozu.
6. Wykonawca zobowiązuje się, że środek transportu przeznaczony do realizacji przedmiotu
zamówienia będzie podstawiony 10 min. przed planowanym odjazdem.
7. Czas przewozu każdego uczestnika projektu nie może być dłuższy niż 60 minut, zgodnie ze
złożoną ofertą.
8. Zamawiający w przypadku konieczności zmiany trasy i godzin przewozu w trakcie realizacji
zamówienia poinformuje Wykonawcę o tym fakcie najpóźniej 2 dni przed dniem ich
wprowadzenia.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianych kontroli stanu technicznego
pojazdów oraz trzeźwości kierowców przez upoważnione służby (Policja, Inspekcja
Transportu Drogowego) oraz stanu licznika pojazdu przed wykonaniem usługi przez
upoważnioną osobę.
10. Osobą upoważnioną po stronie Zamawiającego do kontaktów w związku z niniejszą umową
będzie Pan Piotr Górazda– Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie, nr tel. 602 437 381,
e-mail: pg.kierownikgosp..zs2ch@vp.pl
11. Osobą upoważnioną po stronie Wykonawcy do kontaktów w związku z niniejszą umową będzie
………………………………………………………………………………………………………

§2
Wynagrodzenie, warunki płatności, kara umowna
1.

2.
3.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości ………… zł netto + 8% VAT, za 1 km, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy,
która stanowi załącznik do niniejszej umowy.
Łączna kwota wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty ………………zł
netto + VAT 8% za realizację całego zamówienia.
Wynagrodzenie określone w § 2 ust. 1 i ust. 2 jest rozumiane, jako stała cena,
niepodlegająca żadnym zmianom i obejmuje wszystkie koszty mające wpływ na jego
wysokość w tym opłaty, podatki (podatek VAT), bez których należyte wykonanie
zamówienia byłoby niemożliwe.
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Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 współfinansowane jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykorzystaniem pojazdów
w szczególności: ubezpieczenia OC, NW, przeglądów okresowych, bieżących napraw,
obowiązkowych przeglądów rejestracyjnych, paliwa, dbania o ogólny stan technicz ny
pojazdów, utrzymanie karoserii, i wnętrza pojazdów w czystości oraz dowóz zastępczy
w razie awarii własnych pojazdów.
6. Podstawę rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia oraz podstawę do wystawienia
przez Wykonawcę faktury będzie stanowić karta usługi zgodna z załącznikiem nr 2 do
niniejszej umowy.
7. Wynagrodzenie za wykonaną usługę płatne będzie przez Zamawiającego na konto bankowe
wskazane na fakturze w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury
i podpisanej bez zastrzeżeń karty usługi. Warunkiem płatności będzie dostępność środków
na finansowanie przedmiotu zamówienia na rachunku bankowym wyodrębnionym na
potrzeby realizacji projektu. Dane do faktury: Nabywca: Powiat Choszczeński,
ul. Nadbrzeżna 2, 73-200 Choszczno, NIP: 594-16-04-431; Odbiorca: Zespół Szkół Nr 2
w Choszcznie, ul. Polna 5, 73-200 Choszczno.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazaniu lub nieprzekazaniu
środków na rachunek bankowy Wykonawcy wynikające z przyczyny określonej w ust. 7
zdanie drugie oraz z innych przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego.
9. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0.5
% kwoty, określonej w § 2 ust 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od
następnego dnia po upływie terminu ustalonego w harmonogramie transportu,
b) z tytułu podstawienia niesprawnego technicznie lub nie spełniającego wymagań
wynikających z umowy środka transportu w wysokości 5 % kwoty, określonej w § 2 ust
2 niniejszej umowy,
c) z tytułu nienależytego wykonania obowiązków niniejszej umowy w wysokości 5 %
kwoty, określonej w § 2 ust 2 niniejszej umowy,
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %
kwoty, określonej w § 2 ust 2 niniejszej umowy,
e) za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego o którym mowa w § 5 ust.1 niniejszej
umowy.
10. Zamawiający ma prawo potrącić bez zgody Wykonawcy naliczone kary umowne wraz
z odsetkami ustawowymi za zwłokę od tych kar z wynagrodzenia przysługującego
wykonawcy.
11. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego na
zasadach ogólnych odszkodowania w kwocie przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary
umownej.
12. W przypadku braku możliwości realizacji usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zas trzega
sobie prawo do korzystania z usług innych firm na koszt Wykonawcy. Strony ustalają, że
4.

3

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem zapewnienia zastępczego środka transportu,
a faktura wystawiona przez Zamawiającego będzie płatna przez Wykonawcę w terminie 30
dni od daty jej otrzymania.

§3
Oświadczenia Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że:
1. Posiada stosowne doświadczenie, zapewniające świadczenie usług transportowych objętych
umową na najwyższym poziomie, w sposób staranny i sumienny, według standardów i norm
w tym zakresie stosowanych.
2. Pojazdy samochodowe, które będą wykorzystywane przez niego do realizacji niniejszej umowy
spełniają przepisy prawa.
3. Posiada aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW w zakresie ryzyka wynikającego
z wykonywanej działalności.
4. Środki transportu wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy będą prowadzone przez
osoby mające uprawnienia do świadczenia tych usług.
5. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak również po jej ustaniu, zachowa pełną
poufność w stosunku do wszelkich informacji wynikających z tej umowy i nie wyjawi ich
osobom trzecim oraz że wykonywane przez niego czynności nie będą naruszać praw osób
trzecich i obowiązującego prawa.
6. Został poinformowany o fakcie współfinansowania projektu oraz wynagrodzenia przedmiotu
umowy ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. W trakcie wykonywania usługi zachowane będą wszelkie zasady bezpieczeństwa oraz
wymogi ruchu drogowego.
8. Wykona usługę pojazdami czystymi, sprawnymi technicznie, gwarantującymi pełne
bezpieczeństwo przy przewozie osób zgodnie z obowiązującym prawem.

1.

2.

3.
4.

§4
Prawa i obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania przedmiotu zamówienia
odpowiadającego wszelkim normom jakościowym ustanowionym właściwymi przepisami
prawa.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia we współpracy
z osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
umowy.
Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w mieniu i na osobach objętych świadczoną usługą,
a związanych z realizacją niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych jego
przewoźnikowi uczestników projektu.
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5.

1.

2.

Wykonawca odpowiada za uczestników projektu na zasadach przewidzianych dla przewoźnika
osób i mienia a określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

§5
Prawa i obowiązki Zamawiającego
Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym,
jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo sprzeczny
z umową, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego 7-dniowego terminu
do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia.
W przypadku wypowiedzenia umowy, o której mowa powyżej Wykonawcy nie przysługuje
prawo do wynagrodzenia za niewykonaną lub wadliwie świadczoną usługę.
§6
Czas trwania umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia (zawarcia umowy) …………………. 2019r.

do dnia …………………….. 2021r. (RPZP.08.06.00-32-KO48/18).
§7
Postanowienia końcowe
1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod

rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory między stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:
1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług.
2. Karta usługi.
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Załącznik nr 1 do umowy Nr …..
……………………………………………….
(Pieczęć i/lub nazwa i adres Wykonawcy)
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług
Oświadczamy, że jako wykonawca usługi polegającej na transporcie uczniów Zespołu
Szkół Nr 2 w Choszcznie, uczestników projektu „ Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku
pracy – II edycja”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe
oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących
w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, realizowanego przez Powiat
Choszczeński/Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie, że osoby, którymi dysponujemy/będziemy
dysponować przy wykonaniu usługi posiadają uprawnienia wymagane ustawą do wykonywania
działalności będącej przedmiotem zamówienia.

L. p.

Imię i nazwisko

Opis posiadanych
kwalifikacji/uprawnień

Funkcja
(rola) w
realizacji
zamówienia

Uwagi

1.
2.
3.
4.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom
odpowiedzialności karnej.

data

podpis
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Załącznik nr 2 do umowy Nr 8/2017

……………………………………………….
(Pieczęć i/lub nazwa i adres Wykonawcy)
KARTA USŁUGI
Uwagi:
Data wykonania usługi:
Imię i nazwisko kierowcy:
Trasa:
Nr rejestracyjny pojazdu:
Stan licznika pojazdu
przed wyjazdem:
Stan licznika w
miejscowości docelowej:
Liczba faktycznie
przejechanych
kilometrów:

Choszczno, dn.
miejscowość, data

podpis kierowcy

podpis pracownika
Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie
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