
 

 

 

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 3/T01/2020 

 

 

UMOWA O PRZEWÓZ OSÓB  

(„Umowa”) 

 

zawarta dnia ….  2020 r.  w Warszawie, pomiędzy : 

 

Collegium Civitas z siedzibą w Warszawie, Pałac Kultury  i Nauki, Pl. Defilad 1, uczelnią wyższą wpisaną 

do Ewidencji Uczelni Niepublicznych, prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod 

nr 129, zwanym dalej Zamawiającym,  

reprezentowanym przez: ……………………… 

 

a 

 

…………………………………………………zwanym dalej Wykonawcą,  

reprezentowanym przez: …………………………………………….. 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zamawiającego 

usług przewozu (dowozu i odwozu) uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych w wieku 15-19 

lat w ramach projektu „MŁODZI GNIEWNI BEZPIECZNI – Uniwersytet Młodzieży” na zajęcia 

realizowane przez Zamawiającego, na trasie …………… . 

2. Zamówienie finansowane w ramach projektu pn.: „MŁODZI GNIEWNI BEZPIECZNI – Uniwersytet 

Młodzieży”, nr umowy: POWR.03.01.00-00-T024/18. 

3. Zamówienie będzie wykonywane w terminie: od dnia ……………………. do dnia ……………….. r. 

4. Umowa obejmuje przewóz (dowóz i odwóz) liczby osób z miejsc ustalonych w załączniku nr 3 do 

umowy, 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług zgodnie z ofertą złożoną w odpowiedzi na 

zapytanie ofertowe nr 3/T01/2020 stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, oraz harmonogramem i 

wykazem tras ustalonym z Zamawiającym w załączniku nr 3 do umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ustalonego rozkładu jazd oraz rozszerzenia lub 

zmniejszenia tras, wynikającego ze zmian, których nie był wstanie przewiedzieć na etapie 

podpisania Umowy. 

7. Zamawiający dokonuje zapłaty za rzeczywistą liczbę wykonanych przewozów na wskazanych przez 

Zamawiającego trasach. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do przewozu (dowożenia i odwożenia) osób pojazdami sprawnymi 

technicznie, dopuszczonymi do ruchu według przepisów o ruchu pasażerskim i oznakowanymi 

stosownie do charakteru świadczonych przewozów. Zamawiający ma prawo w każdym czasie nie 

wyrazić zgodny na świadczenie usług przez Wykonawcę, jeżeli stan pojazdu lub stan kierowcy 

budzą uzasadnione wątpliwości. 



 

 

9. Wykonawca zapewni pojazdy przeznaczone do przewozu osób zgodnie z wykazem ustalonym w 

załączniku  nr 2 do umowy, jak również zapewni odpowiednią liczbę kierowców posiadających 

odpowiednie uprawnienia i doświadczenie do kierowania tymi pojazdami. 

10. Do realizacji  przewozów Wykonawca powinien przekazać takie środki transportu, aby w czasie 

jazdy zapewnić uczniom miejsca siedzące zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia w przypadku awarii środka transportu, zastępczego 

środka transportu o nie gorszym standardzie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 

prawnych oraz kryteriów określonych przez Zamawiającego. 

12. W przypadku gdy podstawiony pojazd lub kierowca nie będą spełniać którychś z wymagań 

określonych w Umowie, Wykonawca jest zobowiązany do powstrzymania się ze świadczeniem 

usługi i niezwłocznego zapewnienia spełniającego te wymagania zastępczego środka transportu 

lub kierowcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni ich w ciągu 1 h od wezwania, 

Zamawiający może powierzyć wykonywanie umowy w danym przypadku podmiotowi trzeciemu 

na pełny koszt i ryzyko Wykonawcy. 

13. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem 

krajowym, posiadanie wszystkich wymaganych prawem ubezpieczeń i uprawnień, gwarantowanie 

bezpieczeństwa osób i mienia podczas wykonywania przewozu osób.  

14. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody Zamawiającego lub osób trzecich, w tym 

przewożonych osób powstałe w związku z realizacją zamówienia. 

15. Pojazdy wykorzystywane przez Wykonawcę muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz aktualny 

przegląd techniczny. Zamawiający ma prawo na każdym etapie wykonywania umowy 

zweryfikować ww. okoliczności. W przypadku wystąpienia braku ubezpieczenia pojazdu w tym 

zakresie lub jego aktualnego przeglądu technicznego w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany do powstrzymania się ze świadczeniem usługi za pomocą danego pojazdu i 

niezwłocznego  ich uzyskania, lub podstawienia innego zastępczego pojazdu, spełniającego 

powyższe wymagania. W przypadku gdy Wykonawca nie zapewni pojazdu zastępczego 

spełniającego wymagania w powyższym zakresie w ciągu 1 h od wezwania, Zamawiający może 

powierzyć wykonywanie umowy w danym przypadku podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Braki te mogą ponadto stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że przedmiot Umowy będzie wykonywał z najwyższą 

starannością, na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym wraz z przepisami 

wykonawczymi oraz z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie 

usług. 

2. Wykonawca oświadcza, że znane są mu przepisy dotyczące bezpieczeństwa obowiązujące przy 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy i będzie się do nich stosował. W szczególności dotyczy to 

zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu drogowym.  

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada licencję na wykonywanie przewozów osób, nr …………, wydaną 

przez ………………….., ważną do dnia ………………………. Kopia przedmiotowej licencji stanowi załącznik 

nr .. do niniejszej umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, iż każdorazowo kierowca wykonujący przedmiot Umowy będzie posiadał 

stosowne uprawnienia do prowadzenia danego rodzaju pojazdów. Kierowca ma obowiązek 

posiadać ważny dokument prawa jazdy przy sobie w każdym czasie. 



 

 

5. Wykonawca oświadcza, iż każdorazowo kierowca środka transportowego będzie trzeźwy, a jego 

stan psychofizyczny będzie umożliwiał mu należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.  

6. W przypadku naruszenia wymogów określonych w ust. 4 lub 5, Wykonawca jest zobowiązany 

powstrzymać się ze świadczeniem usługi i niezwłocznie zapewnić kierowcę spełniającego 

określone wymagania. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone 

Zamawiającemu lub przewożonym osobom w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem postanowień niniejszej umowy, w ich pełnej wysokości. 

8. Wykonawca ponosi wobec osób trzecich pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania 

związane bezpośrednio lub pośrednio z zakresem przedmiotowym niniejszej umowy, tj. w zakresie 

odpowiedzialności cywilnej, zawodowej, karnej. 

9. Wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność Zamawiającego wobec osób trzecich za zaniechania 

lub działania Wykonawcy sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz wyłącza się 

odpowiedzialność Zamawiającego za jego zobowiązania finansowe wobec osób trzecich, powstałe 

w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.  

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu i osobie Wykonawcy oraz 

osób, które w jego imieniu lub na jego rzecz, wykonują przedmiot Umowy. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność określoną w niniejszej umowie za działania swoich 

pracowników lub współpracowników, jak za swoje własne. 

12. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów utrzymania, w tym eksploatacyjnych czy napraw środka 

transportowego Wykonawcy oraz zakupu biletów parkingowych. 

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nałożone na Wykonawcę mandaty karne. Obciążają 

one Wykonawcę w pełnej wysokości. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

maksymalnej łącznej wysokości ……………….. zł brutto (słownie: …………………………..00/100 zł), z tym 

zastrzeżeniem, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za rzeczywistą ilość 

wykonanych przewozów na wskazanych  trasach, wg ceny jednostkowej za każdy przewóz w 

wysokości ……………….. zł brutto (słownie: …………………………..00/100 zł).  

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi za okres miesięczny na 

podstawie rzeczywiście faktycznie zrealizowanych przewozów na trasach wskazanych przez 

Zamawiającego,  zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę wykazem załączonym do faktury 

VAT. 

3. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę na fakturze VAT.  

4. Zapłata wynagrodzenia za określoną część przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury miesięcznej, z zastrzeżeniem ust.5. 

5. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca wyraża zgodę, że termin zapłaty wynagrodzenia o którym 

mowa w ust. 4 uzależniony jest od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od 

Instytucji Pośredniczącej w ramach realizowanego projektu. W związku z powyższym modyfikacji 

ulega ust. 4 w ten sposób, że wynagrodzenie zostanie uiszczone w terminie 14 dni od otrzymania 

środków finansowych przez Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej, na podstawie 



 

 

prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o przewidywanym 

nowym terminie zapłaty. 

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. W przypadku naruszenia wymogów określonych w Umowie, Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego każdorazowo kwotę …PLN tytułem kary umownej, za każde naruszenie. 

2. Za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości ….% maksymalnego 

wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego 

wynagrodzenia. 

4. Strony przewidują możliwość dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 

 

§ 5 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy gdy: 

1) Wykonawca podstawi do wykonania Umowy pojazd niespełniający wymagań określonych w 

umowie, 

2) zapewniony przez Wykonawcę kierowca pojazdu będzie nietrzeźwy lub pod wpływem innych 

środków odurzających, 

3) wystąpi po stronie Wykonawcy brak ubezpieczenia OC / NW lub aktualnego przeglądu 

technicznego pojazdu wykorzystywanego do realizacji Umowy. 

4. Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od wystąpienia 

przyczyny odstąpienia. 

 

§ 6 

Strony nie przewidują zmian istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z 

należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

2) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 

istotnych zmian umowy 



 

 

 

§ 7 

1 Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot. 

2 Wykonawcy bez zgody Zamawiającego nie wolno dokonać cesji przysługujących mu wobec 

Zamawiającego wierzytelności 

3 Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4 Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej Umowy jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5 W okresie trwania niniejszej Umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie o 

każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku 

korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem 

odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną. 

6 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 

 

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

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

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy, 

Załącznik nr 2 - wykaz pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia, 

Załącznik nr 3 – harmonogram i wykaz tras. 


