
 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 1.2.5 do Formularza ofertowego 

 

Umowa– WZÓR 

 

zawarta w dniu …………… roku w Białymstoku pomiędzy: 

 

Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Kombatantów 

7, 15-110 Białystok, NIP 542 30 31 536, reprezentowanym przez Elżbietę Rajewską-Nikonowicz 

– Dyrektora, zwanym dalej Zamawiającym, 

a……………………………………………………………..………………..……..reprezentowanym 

przez ………………………………………………………………….... zwanym dalej Wykonawcą.  

Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy łącznie mogą być zwani Stronami. 

 

Mając na względzie art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), po rozpatrzeniu ofert złożonych w postępowaniu, 

zostaje zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1. 

Wykonawca oświadcza, że posiada kompetencje i zaplecze techniczne w postaci kierowcy 

i autokaru przystosowanego do zapewnienia przewozu uczestników projektu systemowego 

realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku „Bądź Aktywny, 

Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy 

społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój  

i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy 

i integracji społecznej zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWIZ i załączniku nr 1.1 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

§ 2. 

1. Wizyta studyjna dla grupy do 30 osób organizowana będzie na terytorium województwa 

mazowieckiego i świętokrzyskiego w dniach 27-30 listopad 2012r. Szacowana maksymalna 

liczba kilometrów – 900. Zamówienie obejmować będzie przewóz uczestników z Białegostoku 

do województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego, kursy do określonych miejsc na terytorium 

województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego oraz powrót do Białegostoku. 

2. Wizyta studyjna dla grupy do 30 osób organizowana będzie na terytorium województwa 

dolnośląskiego w dniach 03-07 grudnia 2012r. Szacowana maksymalna liczba kilometrów – 

1500. Zamówienie obejmować będzie przewóz uczestników z Białegostoku do województwa 

dolnośląskiego, kursy do określonych miejsc na terytorium województwa dolnośląskiego oraz 

powrót do Białegostoku. 

3. Podane powyżej przewidywane ilości kilometrów stanowią jedynie obliczone z należytą 

starannością wielkości szacunkowe przydatne do wyliczenia ceny oferty. Zamawiający zapłaci 

za faktycznie wykonaną ilość kilometrów po cenie jednostkowej podanej z ofercie za 1 km – 

zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ w części: 2. Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 4. 

4. Trasa na jakiej ma być wykonywany transport, termin oraz szczegóły usługi będą każdorazowo 



  

ustalane w miarę potrzeby zamówienia usługi jednostkowej. Zadaniem Wykonawcy jest 

zapewnienie wykonania usługi na warunkach opisanych w ofercie, a w terminie każdorazowo 

ustalanym z Zamawiającym. 

5. Na prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia autokaru przed wyjazdem 

na dane działanie do kontroli przez policję w miejscu do tego przez nią wskazanym. 

6. Terminy realizacji wizyt studyjnych mogą ulec zmianie. Terminy podane przez Zamawiającego 

w § 2 pkt 1 i 2 niniejszej umowy, są terminami planowanymi, ale z uwagi na okoliczności 

niezależne od Zamawiającego (np. brak zgody instytucji na wizytację) terminy te mogą ulec 

przesunięciu. Zamawiającemu przysługuje możliwość zmiany terminów lub rezygnacji  

z dokonanej rezerwacji terminów.  

7. Zamówienie zostanie przesłane Wykonawcy przynajmniej 3 dni przed wykonaniem 

poszczególnej usługi transportowej. 

8. Strony ustalają, iż powyższe zamówienie przesłane będzie przez Zamawiającego faksem na nr 

…........................................ lub e-mailem na adres …................................................................... 

9. Wykonawca zobowiązuje się podać Zamawiającemu imię i nazwisko oraz nr telefonu do 

kierowcy, który będzie realizował usługę przewozu uczestników, co najmniej 24h przed danym 

działaniem. 

10. Odpowiedzialny za te działania  i stały kontakt z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest 

upoważniony do tego pracownik– asystent ds. logistyki. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleconej usługi przy zachowaniu zawodowej 

staranności, a w szczególności zobowiązany jest zapewnić usługi określone w § 2 niniejszej 

umowy, zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zobowiązany jest do przestrzegania warunków 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. 

 

§ 3. 

Ustala się następującą stawkę cenową dla usług określonych w § 2.: 

1. Usługa wynajęcia autokaru z kierowcą na wizytę studyjną do województwa mazowieckiego 

i świętokrzyskiego …………….. zł brutto za 1 km  (słownie: …………………..) wraz  

z podatkiem VAT. 

2. Usługa wynajęcia autokaru z kierowcą na wizytę studyjną do województwa dolnośląskiego 

…………….. zł brutto za 1 km  (słownie: …………………..) wraz z podatkiem VAT. 

3. Łączny koszt usług wynikać będzie ze zbiorowej kalkulacji powyższych usług według 

zamówienia. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego wyłącznie kwotą za rzeczywiście 

wykonane usługi. 

 

§ 4. 

Zamawiający poza uzgodnionymi w § 3.cenami, pokrywa koszty:  

1) noclegu i wyżywienia kierowcy podczas wizyt studyjnych, 

2) parkingów przy hotelach, w których odbywać się będzie dane działanie. 

 

§ 5. 

1. Rozliczenie umowy, wynikające z usług świadczonych, zrealizowanych przez Wykonawcę, 

nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury VAT opiewającej na kwotę będącą 

wynikiem kalkulacji cen określonych w § 3., do siedziby Zamawiającego. 

2. Strony zgodnie ustalają, że płatność z tytułu wykonania niniejszej umowy będzie dokonana nie 

wcześniej niż i pod warunkiem przekazania przez Instytucję Wdrażającą środków finansowych 

służących finansowaniu niniejszej umowy na wyodrębniony rachunek bankowy Zamawiającego. 



  

3. W przypadku braku środków o jakich mowa w powyższym ustępie na rachunku Zamawiającego, 

płatność z tytułu niniejszej umowy nie będzie uznana za opóźnioną. 

4. Za usługi dodatkowe na rzecz uczestników nieujęte w przedmiocie zamówienia Zamawiający nie 

ponosi odpłatności i nie są one objęte niniejszą umową. 

5. Wynagrodzenie objęte niniejszą umową jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

§ 6. 

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania usług, wynikających z niniejszej 

umowy, Zamawiający nie wypłaci w całości wynagrodzenia lub wypłaci wynagrodzenie 

stosownie do prawidłowo wykonanych usług. Nadto w tym wypadku Zamawiającemu 

przysługuje prawo naliczenia od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy oraz prawo do odstąpienia od 

umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdyby jej 

realizacja nie leżała w interesie Zamawiającego . 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§ 7. 

Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy ponosi koszty paliwa związane z ruchem 

autokaru. 

 

§ 8. 

Wykonawca zobowiązany jest dołożyć najwyższą staranność przy wykonaniu przedmiotu umowy.  

 

§ 9. 

1. Podczas realizacji niniejszej umowy, kierowca pozostaje w ciągłej dyspozycji Zamawiającego, 

którego reprezentuje pracownik Biura Projektu ROPS w Białymstoku. Wykonawca przyjmuje na 

siebie odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa wg obowiązujących standardów 

dotyczących ruchu autokarów z grupami turystycznymi w kraju, a w szczególności dotyczących 

czasu pracy kierowców, odpoczynków itp. i oświadcza, iż ponosi wszelką odpowiedzialność z 

tytułu naruszenia ww. przepisów łącznie z ich następstwami tj.: karami i mandatami i innymi za 

np.: niedozwolone parkowanie, postoje itp. Kierowca ma prawo odmówić wykonania czynności 

niezgodnych z przepisami prawa. 

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od zapewnienia świadczeń wymienionych  

i uzgodnionych w § 4., Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy ich 

równowartości w złotych polskich w pełnej wysokości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

§ 10. 

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy  

w zakresie wskazanym w § 2. niniejszej Umowy, a także, że uprawnienia takie posiadają osoby 

działające w imieniu Wykonawcy, którymi będzie się posługiwał. Wykonawca zobowiązany jest do 

nadzorowania osób, przy pomocy których wykonywać będzie przedmiot umowy  

i odpowiada za ich działania. 

 

 

 



  

§ 11. 

1. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia kontroli wykonania umowy przez 

Wykonawcę. 

2. Wykonawca umożliwi dokonanie kontroli realizacji niniejszej umowy i udostępni wszelką 

związaną z tym dokumentację w okresie wynikającym z odrębnych przepisów na żądanie 

uprawnionej instytucji. 

 

§ 12. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji działania na szkodę 

Zamawiającegobądź w przypadku braku realizacji zadań określonych w niniejszej umowie. 

2. Strony dopuszczają możliwość innego rozwiązania niniejszej umowy – na mocy zgodnego 

oświadczenia woli Stron. 

 

§ 13. 

W przypadku awarii autokaru uniemożliwiającej kontynuację podróży Wykonawca zobowiązuje się 

do podstawienia sprawnego autokaru spełniającego takie same wymogi bez zbędnej zwłoki, o ile 

nie jest w stanie usunąć awarii na miejscu. 

 

§ 14. 

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Spory powstałe w wyniku realizacji umowy Strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie Sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

3. SIWZ wraz z załącznikami stanowią integralną część niniejszej umowy. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. Zmiany niniejszej umowy 

wymagają formy pisemnej. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe na potrzeby organizacji dwóch wizyt studyjnych 

organizowanych w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Białymstoku projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz 

specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–

2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie 

aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji 

społecznej.  

 

2. LOKALIZACJA, TERMIN I WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA 

1. Wizyta studyjna dla grupy do 30 osób organizowana będzie na terytorium województwa 

mazowieckiego i świętokrzyskiego w dniach 27-30 listopad 2012r. Szacowana maksymalna 

liczba kilometrów – 900. Zamówienie obejmować będzie przewóz uczestników z Białegostoku 

do województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego, kursy do określonych miejsc na terytorium 

województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego oraz powrót do Białegostoku. 

2. Wizyta studyjna dla grupy do 30 osób organizowana będzie na terytorium województwa 

dolnośląskiego w dniach 03-07 grudnia 2012r. Szacowana maksymalna liczba kilometrów – 

1500. Zamówienie obejmować będzie przewóz uczestników z Białegostoku do województwa 

dolnośląskiego, kursy do określonych miejsc na terytorium województwa dolnośląskiego oraz 

powrót do Białegostoku. 

3. Podane powyżej przewidywane ilości kilometrów stanowią tylko obliczone z należytą 

starannością wielkości szacunkowe przydatne do wyliczenia ceny oferty. Zamawiający zapłaci 

za faktycznie wykonaną ilość kilometrów po cenie jednostkowej podanej z ofercie za 1 km – 

zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale 2 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 4. 

 

3. WYMAGANIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia autokaru na czas, na każde zlecenie 

Zamawiającego otrzymane faksem lub e-mailem. Zamówienia składane będą co najmniej 3 dni 

przed danym działaniem. Wszelkie niezbędne informacje, jak godzina podstawienia autokaru, 

zawarte będą w zamówieniu. Na prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do 

zgłoszenia autokaru przed wyjazdem na dane działanie do kontroli przez policję w miejscu do 

tego przez nią wskazanym. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do zrealizowania usługi w 

optymalnym czasie wskazanym przez Zamawiającego według harmonogramu danego działania. 

2. W zakresie transportu osób podczas wizyt studyjnych Wykonawca musi dysponować co 

najmniej jednym autokarem z minimalną ilością miejsc siedzących (nie uwzględniając 

kierowcy) – 30. Kierowca, którego Wykonawca zapewni do wykonania usługi przewozu musi 

posiadać wszelkie niezbędne dokumenty uprawniającego go do wykonania usługi i co najmniej 

5-letnie doświadczenie w transporcie osób. 

3. Ponadto transport uczestników powinien odbyć się autokarem o następujących cechach  

i wyposażeniu: 

a) wyprodukowany nie wcześniej, niż w 2005 roku, 



  

b) czysty i sprawny technicznie;  

c) posiadający aktualne badania techniczne i inne dokumenty warunkujące dopuszczenie 

pojazdu do ruchu, 

d) sprawna klimatyzacja i ogrzewanie, 

e) obszerne miejsce na bagaże, 

f) WC dostępne dla uczestników, 

g) wygodne, rozkładane i odsuwane siedzenia wyposażone w podłokietniki oraz małe stoliki,  

h) możliwość zrobienia kawy/herbaty, 

i) indywidualne oświetlenie i nawiewy dla każdego pasażera, 

j) nagłośnienie, mikrofon, telewizor (video), radio, 

k) nawigacja GPS. 

4. Zamawiającyzapewnia miejsce parkingowe przy hotelu oraz nocleg i wyżywienie kierowcy. 

5. Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z płatnymi parkingami poza wyżej 

wymienionymi ani nie dokonuje płatności za autostrady czy inne nie przewidziane przez 

Zamawiającego opłaty związane z transportem (np. mandaty). 

6. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować bezpieczeństwo osób i mienia podczas 

wykonywania usługi przewozu.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kierowcy o odpowiednich kwalifikacjach  

i odpowiednim stanie zdrowia, a w przypadku niedyspozycji kierowcy, do niezwłocznego 

zapewnienia zastępstwa, niezależnie od przyczyny niedyspozycji. 

8. W przypadku awarii autokaru uniemożliwiającej kontynuację podróży Wykonawca 

zobowiązuje się dopodstawienia sprawnego autokaruspełniającego takie same wymogi bez 

zbędnej zwłoki, o ile nie jest w stanie usunąć awarii na miejscu. 

9. Ubezpieczenie NNW dla uczestników wizyty studyjnej zapewnia Zamawiający, ubezpieczenie 

kierowcy pozostaje po stronie Wykonawcy. 

10. Wykonawca musi zapewnić: 

 możliwość oznaczenia autokaru przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego w zakresie informatyzacji i promocji POKL; 

 miejsce parkingowe dla autokarów na czas zbiórki/odjazdu/przyjazdu uczestników 

znajdujące się w odległości nie większej niż 200 metrów od dworca PKP i PKS. 

 przewóz autokarem materiałów promocyjnych i szkoleniowych oraz sprzętu (laptop, 

rzutnik). 

 

 


