Projekt umowy
Umowa zawarta w dniu .................2017 r. w Lubaniu, pomiędzy:
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. Maderskiego 3,
83-422 Nowy Barkoczyn, NIP: 583-28-80-729, REGON 003003186, reprezentowany przez:
Andrzeja Dolnego – Dyrektora PODR,
zwanym Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym Wykonawcą
§1
Przedmiotem umowy jest usługa transportowa, wynajęcie dwóch autokarów z kierowcami na
przewóz osób, biorących udział w konferencji z hotelu w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej
21 do gospodarstwa rolnego w Lisewie Malborskim, ul. Kolejowa 43 w dniu 21.06.2017r. w
ramach operacji pt. ,,Współpraca dla innowacji w ochronie roślin” objętej planem
operacyjnym KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR.
§2
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi
transportowej w dniu 21.06.2017 r. od godz. 09:00 do godz. 14.00, dla grupy osób
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami o
ruchu drogowym.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dwóch pojazdów spełniających
parametry techniczne określone przepisami prawa oraz posiadających aktualne
badania oraz ubezpieczenie komunikacyjne OC i NNW.
§3
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną usługę transportową w
wysokości
a) strony ustalają, iż cena 1 ( jednego ) kilometra przejazdu w dniu 21.06.2017 r. wynosi
netto………………. zł. vat (……..)………………, brutto………………………….zł. (
słownie brutto………………………………………………………..)
b) łączne wynagrodzenie z tytułu umowy wynosi netto……………………………zł. vat w
wysokości (…%), wartość brutto………………………………….zł. ( słownie brutto
…………………………………………………………………………………………………)
2. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku
z wykonaniem zamówienia, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki, w tym także
należny podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne opusty, rabaty oraz pozostałe
składniki cenotwórcze, koszty paliwa, koszty dojazdu do miejsca rozpoczęcia usługi,
wynagrodzenie kierowców, amortyzację, opłaty drogowe, postojowe i parkingowe
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oraz inne opłaty niewymienione, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu
zamówienia.
3. W ramach niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za
należytą realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w formie bezgotówkowej w
przeciągu ……..… dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca wystawi
fakturę po dokonaniu odbioru usługi przez Zamawiającego, co zostanie stwierdzone
protokołem.
4. W dniu realizacji usługi, Strony podpiszą protokół odbioru, potwierdzający należyte
wykonanie zleconej usługi, ilości przejechanych kilometrów oraz czasu postoju.
5. Protokół odbioru stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§4
Protokół odbioru powinien zawierać, w szczególności:
a) datę i miejsce wykonania usługi,
b) oświadczenie Zleceniodawcy o braku albo
nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy,
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wad

lub

innych

c) stan drogomierza przed wyjazdem i po powrocie,
d) Ilość przejechanych kilometrów,
e) czas postoju – jeżeli będzie trwał dłużej niż 3 godziny.
§5
Strony niniejszej umowy wyznaczą po jednym przedstawicielu odpowiedzialnym za
współdziałanie i czuwanie nad właściwą realizacją postanowień umowy.
a) Ze strony Zamawiającego: …………………………………tel. ………………………….
b) Ze Strony Wykonawcy: …………………………………tel. ………………………….
§6
1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do wzajemnego poszanowania swoich
interesów i udzielania sobie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego
wykonania postanowień umowy.
2. Strony zobowiązują się w trakcie obowiązywania niniejszej umowy do powstrzymania
się od wszelkich działań, które mogłyby narazić na szwank dotychczasową renomę
każdej ze Stron.
§7
1. Strony zobowiązują się do dochowania tajemnicy co do treści niniejszej umowy.
2. Strony zobowiązują się ponadto do zachowania poufności i nie wyjawiania żadnych
informacji uzyskanych w trakcie trwania umowy jak również po jej wykonaniu lub
rozwiązaniu, uzyskanych przy realizacji umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to
wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
§8
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Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba, że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane siłą wyższą lub działaniami osób
trzecich, za których postępowanie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, jeśli tych
działań nie można przewidzieć, ani uniknąć.
§9
Zamawiający ma prawo nadzorować jakość świadczonych usług i zgłaszać na bieżąco
Wykonawcy swoje uwagi.
§10
1. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca dokona zapłaty na rzecz
Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% wartości brutto umowy.
2. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy za każdą
rozpoczętą godzinę opóźnienia związaną z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych w wysokości przekraczających wysokość zastrzeżonych kary umownych.
§ 11
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji usługi z ważnych powodów
po uzgodnieniu między stronami, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowania przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają, że wskazane we wstępie adresy są ich
adresami do korespondencji i zobowiązują się do powiadamiania drugiej Strony o
każdej zmianie adresu pod rygorem uznania przesyłki wysłanej na adres
korespondencji za skutecznie doręczoną.
§ 13
Umowę zawarto na okres od podpisania umowy do dnia ………………….r.
§ 14
Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy po wykorzystaniu środków
polubownych, rozstrzygnięte będą przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Załączniki:
1) Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1
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2) Protokół odbioru – Załącznik nr 2
3) Formularz oferty Wykonawcy – Załącznik nr 3

…………………………

…………………………

Zamawiający

Wykonawca
Załącznik nr 1 do umowy……………………

Opis przedmiotu zamówienia

Usługa transportowa, wynajęcie dwóch autokarów z kierowcami na przewóz osób, biorących
udział w konferencji z hotelu w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 21 do gospodarstwa
rolnego w Lisewie Malborskim, ul. Kolejowa 43 w dniu 21.06.2017r. w ramach operacji pt. ,,
Współpraca dla innowacji w ochronie roślin” objętej planem operacyjnym KSOW na lata
2016-2017 w zakresie SIR.
1. Wykonawca zobowiązuje się w dniu 21.06.2017 r. do przewozu uczestników
konferencji z hotelu w Starym Polu, położonego przy ulicy Marynarki Wojennej 21 do
gospodarstwa rolnego w Lisewie Malborskim, położonego przy ulicy Kolejowej 43. Po
zakończeniu pokazu Wykonawca zobowiązuje się do odwiezienia uczestników
pokazu z gospodarstwa rolnego w Lisewie Malborskim, położonego przy ulicy
Kolejowej 43 do hotelu w Starym Polu, położonego przy ulicy Marynarki Wojennej 21.
2. Czas wykonania usługi transportowej przez Wykonawcę:
•
•
•

9:00- 9:30 – przewóz uczestników konferencji ze STAREGO POLA, ul. Marynarki Wojennej
21 do gospodarstwa w LISEWIE MALBORSKIM, ul. Kolejowa 43.
9:30-13:30 - 4 godziny postoju.
13:30-14:00 – powrót uczestników konferencji z gospodarstwa w LISEWIE MALBORSKIM, ul.
Kolejowa 43 do hotelu w STARYM POLU, ul. Marynarki Wojennej 21.

3. Wykonawca podstawia przy hotelu w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 21, 2
autobusy, każdy na 50 miejsc, 15 min przed odjazdem, tj. 8:45, do gospodarstwa
w Lisewie Malborskim, ul. Kolejowa 43.
4. Usługa transportowa będzie wykonana przy użyciu pojazdu przeznaczonego do
przewozu osób. Pojazd musi być sprawny technicznie oraz posiadać miejsca
siedzące dla wszystkich uczestników wyjazdu, w tym być wyposażony w fotele typu
turystycznego, sprawną instalację grzewcza, klimatyzację, mikrofon i głośnik.
5. W przypadku awarii technicznej pojazdu lub wypadku w trakcie realizacji zamówienia,
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w możliwie najkrótszym czasie
pozwalającym zrealizować przedmiot zamówienia, na własny koszt pojazd zastępczy
spełniający warunki techniczne takie same lub o lepszych parametrach.
6. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
a) Podstawienia, zgodnie z umową, pojazdu wraz z kierowcą, w miejscu i godzinie
wyznaczonej przez Zamawiającego;
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b) Zapewnienia pojazdu spełniającego parametry techniczne określone przepisami
prawa oraz posiadającego aktualne badania oraz ubezpieczenia komunikacyjne OC,
NNW;
c) Zamawiający podaje szacunkową ilość kilometrów: 70 km. Zamawiający rozliczy
Wykonawcę na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów – ujętych w protokole
odbioru – Załącznik nr 2 do umowy ( stan początkowy i końcowy drogomierza).
Faktyczna ilość przejechanych kilometrów oraz stawki postojowej określonej w pkt 4,
f). ( gdy postój autokaru i kierowcy będzie dłuższy niż 3 godz.). Szacunkowa ilość
kilometrów jest podana w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.
d) Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z
wykonaniem zamówienia, w szczególności: opłaty niewymienione, a które mogą
wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ubezpieczenia, wszelkie
podatki, w tym także należny podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne opusty, rabaty
oraz pozostałe składniki cenotwórcze, koszty paliwa, koszty dojazdu do miejsca
rozpoczęcia usługi, wynagrodzenie kierowców, amortyzację, opłaty drogowe,
postojowe i parkingowe, itp.
e) Stawka za 1 km nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
f) Stawka za 1 godzinę postoju autokaru wraz z kierowcą nie może ulec zmianie w
trakcie trwania umowy i wynosi 30 zł/godz. Opłata postojowa zostanie naliczona gdy
postój autokaru wraz z kierowcą będzie trwał powyżej 3 godzin. Maksymalny czas
postoju, w trakcie którego zostanie naliczona stawka postojowa wynosi 4 godz. tj.: w
przypadku gdy czas postoju pojazdy wyniesie ≥ 4 godz. Do rozliczenia należy przyjąć
stawkę za 4 godz. postoju. W przypadku gdy czas postoju wyniesie powyżej 3 do 4
godz. do rozliczenia należy przyjąć rzeczywisty czas postoju przy założeniu, że od 1
do 30 min. zaokrągla się „w dół”, od 31 do 60 min. zaokrągla się „w górę”.
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Załącznik nr 2 do umowy nr ………………………
PROTOKÓŁ ODBIORU
Dot.
Organizacji 2-dniowej konferencji pt. „Współpraca dla innowacji w ochronie roślin” w ramach
planu operacyjnego KSOW na lata 2016 – 2017 w zakresie SIR
Data i miejsce wykonania usługi: …………………………………..
Stan drogomierza przed wyjazdem(autokar 1) ………………………………
Stan drogomierza po powrocie (autokar 1)…………………………………..
Ilość przejechanych kilometrów: ……………………
Czas postoju* ……………………………………………….
Data i miejsce wykonania usługi: …………………………………..
Stan drogomierza przed wyjazdem (autokar2)………………………………
Stan drogomierza po powrocie (autokar 2)…………………………………..
Ilość przejechanych kilometrów: ……………………
Czas postoju* ……………………………………………….
Obecni:
Ze strony Zamawiającego

Ze strony Wykonawcy

1. ………………………..

1. …………………………….

Wszyscy obecni stwierdzają, co następuje:
1. Usługa odpowiada specyfikacji określonej w umowie.
Uwagi:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
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Zamawiający, a drugi Wykonawca.
Protokół podpisali:
Ze strony Zamawiającego

Ze strony Wykonawcy

1. ............................................

1. ........................................

*Należy wpisać gdy postój autokaru oraz kierowcy trwał dłużej niż 3 godz.
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