
 

 

Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

UMOWA nr …./2018 

 

Zawarta w dniu …………………………. 2018 r. pomiędzy  

 

Województwem Dolnośląskim, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z 

siedzibą przy placu Zamkowym 1, 59-220 Legnica, REGON: 931934644, NIP: 8992803047, 

reprezentowanym przez: 

dyrektora – Tomasza Szczytyńskiego, przy kontrasygnacie głównej księgowej – Agnieszki Frąc, 

zwany dalej Zamawiającym, 
 
a 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  
reprezentowanym/ą przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  

zwanym/ą dalej Wykonawcą 
 

§ 1. 
1. Umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze 
zm.). 

2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi 
priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 
Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.  
 

§ 2.  
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania czynności określonych 
w § 1 i zobowiązuje się do wykorzystywania ich w ramach wykonywania niniejszej umowy. 

 
§ 3. 

Wykonawca zobowiązuje się do: 
1. rzetelnego i terminowego załatwiania spraw związanych z realizacją zakresu czynności 

stanowiących przedmiot umowy; 
2. zachowywania pełnej tajemnicy zawodowej w zakresie wszystkich informacji, jakie uzyskał w 

trakcie wykonywania usługi i w związku z jej wykonywaniem, a w szczególności nieujawniania 
osobom trzecim danych personalnych osób, dla których świadczona jest usługa, ich sytuacji 
rodzinnej, materialnej i zdrowotnej, przy czym powyższe kwestie mogą być tematem rozmów 
wyłącznie z pracownikami socjalnymi, lekarzem oraz policją lub zeznać w związku z toczącym 
się postępowaniem sądowym; 

3. nieprzyjmowania od osób objętych pomocą żadnych korzyści majątkowych lub osobistych, w 



 

 

szczególności środków pieniężnych, wierzytelności i cennych przedmiotów; 
4. przestrzegania przepisów prawa wynikających z przepisów dot. ochrony danych osobowych. 
 

§ 4. 
1. Przedmiotem umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2, jest przewóz 486 wychowanków 

Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 
12-18 lat i 81 ich wychowawców (łącznie 567 osób) na 81 (każde po 8 godzin) wyjazdowych 
zajęć, organizowanych na terenie miasta Wrocławia. 

2. Grupą docelową przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, jest 486 wychowanków 
Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 
12-18 lat, zwanych dalej uczestnikami.  

3. Usługi, o którym mowa w ust. 1, realizowane będą dla 81 każdorazowo 7-osobowych grup (6 
wychowanków i 1 opiekuna) od poniedziałku do niedzieli.  

4. Zamówienie obejmuje jedną usługę transportową dla każdej z 81 7-osobowych grup. 
5. Realizacja usług, o których mowa w ust. 1, nastąpi w terminie od 15 marca 2018 r. do 15 

grudnia 2018 r.  
6. Wykonawca zapewni do realizacji usługi co najmniej 2 środki transportu przeznaczone do 

przewozu co najmniej 7 osób (6 wychowanków i 1 opiekuna). Pojazdy nie mogą na dzień 
składania oferty mieć więcej niż 5 lat.  

7. Wykonawca zapewni każdorazowo ubezpieczenie uczestników podczas przejazdów. 
8. Usługa realizowana będzie w poniższym podziale dla każdej 7-osobowej grupy osób na trasie 

pomiędzy: 
a) dla dziewięciu 7-osobowych grup osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Szklarskiej Porębie przy ul. Górnej 29, 58-580 Szklarska Poręba do 2 
różnych siedzib wskazanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie 
Wrocławia i z powrotem do siedziby ośrodka; 

b) dla sześciu 7-osobowych grup osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
we Włosieniu, Włosień 104, 59-816 Włosień, do 2 różnych siedzib wskazanych przez 
Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie Wrocławia i z powrotem do siedziby 
ośrodka; 

c) dla pięciu7-osobowych grup osób z siedziby Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Iwinach, Iwiny 19, 59-721 Iwiny, do 2 różnych siedzib wskazanych 
przez Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie Wrocławia i z powrotem do siedziby 
ośrodka; 

d) dla pięciu 7-osobowych grup osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Lwówku Śląskim przy ul. Pałacowej 9, 59-600 Lwówek Śląski, do 2 różnych siedzib 
wskazanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie Wrocławia i z powrotem 
do siedziby ośrodka; 

e) dla sześciu 7-osobowych grup osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Jaworze przy ul. Legnickiej 16, 59-400 Jawor, do 2 różnych siedzib wskazanych przez 
Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie Wrocławia i z powrotem do siedziby 
ośrodka; 

f) dla sześciu 7-osobowych grup osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Wałbrzychu przy ul. Strzegomskiej 10, 58-308 Wałbrzych, do 2 różnych siedzib 
wskazanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie Wrocławia i z powrotem 
do siedziby ośrodka; 



 

 

g) dla sześciu 7-osobowych grup osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
nr 1 w Mrowinach przy ul. Szkolnej 6, 58-130 Mrowiny, do 2 różnych siedzib wskazanych 
przez Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie Wrocławia i z powrotem do siedziby 
ośrodka; 

h) dla jedenastu 7-osobowych grup osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego nr 1 w Brzegu Dolnym przy ul. 1 Maja 21, 56-120 Brzeg Dolny, do 2 
różnych siedzib wskazanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie 
Wrocławia i z powrotem do siedziby ośrodka; 

i) dla siedmiu 7-osobowych grup osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Godzięcinie, Godzięcin 50D, 56-120 Godzięcin, do 2 różnych siedzib 
wskazanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie Wrocławia i z powrotem 
do siedziby ośrodka; 

j) dla sześciu 7-osobowych grup osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Sobótce przy ul. Słonecznej 31, 55-050 Sobótka, do 2 różnych siedzib wskazanych 
przez Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie Wrocławia i z powrotem do siedziby 
ośrodka; 

k) dla czternastu 7-osobowych grup osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego we Wrocławiu, przy ul. Borowskiej 101, 59-721 Wrocław, do 2 różnych 
siedzib wskazanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie Wrocławia i z 
powrotem do siedziby ośrodka. 

9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy – w sytuacji niemożności realizacji usługi transportowej 
– dysponowania pojazdem zastępczym spełniającym wymogi wskazane w przedmiotowej 
specyfikacji, umożliwiającym transport uczestników na trasie wskazanej w ust. 8. 

10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia transportu zastępczego nieodbiegającego 
standardem od określonego w ust. 14 oraz nie powodując opóźnienia w przewozie. 

11. Zamawiający zastrzega prawo do zlecenia przewozu innemu podmiotowi i obciążenia 
Wykonawcy kosztami oraz karą umowną w sytuacji niewywiązania się z obowiązku 
zapewnienia transportu zastępczego określonego w ust. 9 i ust. 10. 

12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby pojazd zastępczy, o którym mowa w ust. 9, 
znajdował się w odległości do 2 godzin drogi od miejsca wyjazdu, o którym mowa 
 w ust. 8. 

13. Podstawienie pojazdu w dniu wyjazdu z miejsca wskazanego według harmonogramu 
wykonywanych usług transportowych nastąpi o godzinie uzgodnionej z opiekunem grupy. 

14. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z poniższymi zapisami: 
a) Przewóz osób realizowany będzie środkami transportu dopuszczonymi do ruchu zgodnie z 

ustawą z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 1137 ze zm.); 
b) Usługi muszą być świadczone sprawnymi technicznie, zarejestrowanymi środkami transportu 

posiadającymi ważne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC i NNW; 
c) Niedopuszczalne jest świadczenie usługi środkiem transportu uszkodzonym, wycofanym z 

ruchu lub wyrejestrowanym. Zabronione jest przewożenie większej niż dopuszczalna liczby 
osób; 

d) Środki transportu muszą być wyposażone w sprawną klimatyzację, ogrzewanie, indywidualne 
nawiewy powietrza i oświetlenie, komfortowe rozkładane fotele, pasy bezpieczeństwa, 
zagłówki, oparcie dla stóp przy każdym siedzeniu, ABS, ASR.  
Ponadto pojazdy muszą być wyposażone w sprawne przyrządy kontrolne, w tym tachometry; 

e) Środki transportu muszą być wyposażone w gaśnice przeciwpożarowe z aktualnym badaniem 
oraz młoteczki do ewentualnego rozbicia szyb umieszczone w widocznych miejscach; 



 

 

f) Wymagane jest sprzątanie po każdym kursie, w razie potrzeby również podczas postoju w 
trakcie trasy; 

g) W przypadku wystąpienia na zewnątrz temperatur powyżej 26 stopni Celsjusza przewóz osób 
winien odbywać się przy włączonej klimatyzacji.  
W przypadku obniżenia temperatury odczuwalnej poniżej 15 stopni Celsjusza wymagane jest 
ogrzewanie pojazdu; 

h) Środki transportu muszą posiadać schludny i estetyczny wygląd zewnętrzny  
i wewnętrzny; 

i) Świadczący usługę kierowcy zatrudnieni przez Wykonawcę muszą posiadać uprawnienia do 
kierowania pojazdami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

j) Od kierowców wymagany jest profesjonalizm oraz dobra znajomość tras, w tym Miasta 
Wrocławia.  
Kierowcy winni przygotować się przed wyruszeniem w trasę, w tym również zaopatrzyć w 
aktualne mapy tradycyjne; 

k) Wymagane jest świadczenie usługi po możliwie najkrótszej trasie. Odstępstwo od tej zasady 
każdorazowo musi być uzgadniane z opiekunem grupy lub Zamawiającym; 

l) Wykonawca winien zapewnić pasażerom podczas podróży właściwe warunki bezpieczeństwa 
i higieny oraz niezbędne wygody; 

m) Wykonawca będzie zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego okazać dokumenty 
potwierdzające aktualne badania techniczne i ubezpieczenia oraz przedłożyć ich kserokopie, 
jak również kserokopie dowodów rejestracyjnych potwierdzonych za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę, a także kserokopię tarczy tachografu każdego pojazdu z wykonanej usługi 
– zadania przewozowego.  
Odmowa okazania powyższych dokumentów lub ich brak skutkować będzie 
niedopuszczeniem tych pojazdów do wykonania zamówienia; 

n) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania przed każdym przejazdem i w jego trakcie 
odpowiednich służb celem skontrolowania stanu technicznego pojazdu oraz trzeźwości 
kierowcy. 

 
§ 5. 

1. Wykonawca realizować będzie usługę w dni powszednie, soboty, niedziele oraz podczas dni 
wolnych od nauki (ferii świątecznych, ferii zimowych, wakacji). 

2. Wyjazdowe 8-godzinne zajęcia realizowane będą w dni powszednie w godzinach 9:00 – 18:00 
oraz w soboty i niedziele w godzinach 9:00 – 18:00.  

3. Okres realizacji usługi rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego umowy z 
Wykonawcą i trwa najpóźniej do dnia 15 grudnia 2018 r. 

4. Harmonogram miesięcznej realizacji usługi w każdym z 11 wyżej wymienionych Młodzieżowych 
Ośrodków Wychowawczych przekazywany będzie Wykonawcy przez Zamawiającego  
każdorazowo do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy harmonogram. W 
przypadku pierwszego miesięcznego okresu realizacji przekazany zostanie najpóźniej na 5 dni 
przed rozpoczęciem realizacji usługi.  

5. Potwierdzenie przez Zamawiającego i Wykonawcę tygodniowych terminów realizacji usługi 
następować będzie każdorazowo w piątek poprzedzający dany tydzień realizacji usługi.  

6. W sytuacji nieodbycia się zajęć, pomimo dochowania terminów, o których mowa w ust. 4 i ust. 
5, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, zaległy wyjazd zostanie 
zrealizowany we wspólnie ustalonym terminie, nie później jednak niż do 7 dni od pierwotnie 
planowanej daty realizacji.  



 

 

 
§ 6. 

1. Wykonawca w swojej ofercie cenowej uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w 
szczególności koszt wynagrodzenia kierowców, opłaty za miejsca parkingowe, koszt posiłków 
kierowców, ubezpieczenie uczestników itp. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Zamawiającemu faktury VAT za każdy miesiąc 
kalendarzowy świadczonej usługi. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
oświadczenie koordynatora projektu potwierdzające ilość naliczonych przez Wykonawcę 
kilometrów usługi. 

3. Wykonawca powinien zatrudnić osoby, których dane osobowe ma prawo przetwarzać na 
podstawie odrębnych przepisów oraz które wyrażą zgodę na dostęp przez Zamawiającego do ich 
danych osobowych. Osoby, które takiej zgody nie wyrażą, nie mogą brać udziału w realizacji 
zamówienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bieżącej w zakresie przebiegu i sposobu 
prowadzenia poszczególnych etapów usługi. 

 
§ 7. 

Umowa zawarta zostaje na czas określony tj. od dnia jej podpisania do dnia 15 grudnia 2018 r. 
 

§ 8. 
1. Strony ustalają wynagrodzenie jednostkowe w wysokości ………………… brutto za jeden 

kilometr świadczenia usługi na terenie kraju. 
2. W cenie jednostkowej brutto Wykonawca uwzględnione zostały wszystkie koszty niezbędne 

do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności: wynajem pojazdu, 
wynagrodzenie kierowców, podatki, planowane postoje, opłaty drogowe, koszty eksploatacji 
i utrzymania pojazdów, koszt paliwa, ubezpieczenie uczestników. Ceny jednostkowe brutto 
(stawki) za jeden kilometr podane w ofercie uwzględniają koszty mogące powstać w okresie 
realizacji przedmiotu zamówienia i będą niezmienne przez cały okres ważności umowy. 

3. W kwocie wynagrodzenia brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług. 
4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie naliczane za faktyczną ilość przejechanych kilometrów. 

Wartość wykonanych usług w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 
szacunkowej wartości brutto określonej w formularzu ofertowym Wykonawcy. 

5. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów dojazdu środka transportu Wykonawcy do miejsca 
wyjazdu oraz kosztów powrotu środka transportu do bazy transportowej Wykonawcy. 

6. Walutą rozliczeniową obowiązującą w niniejszym zamówieniu publicznym jest złoty polski 
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jednolity z 2013r. 
Dz. U. poz. 908 ze zm.), oznaczany w Specyfikacji jako „złoty”, „PLN” lub „zł”. 

7. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku /faktury 
VAT i protokołu za wykonanie warsztatów, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 21 dni, licząc od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych i dostarczonych 
rachunku/faktury VAT i protokołu. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest niezmienne przez cały okres obowiązywania 
niniejszej umowy i obejmuje należne składki na świadczenia społeczne dla celów 
podatkowych i ubezpieczeń społecznych. 



 

 

9. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę 
w celu zrealizowania przedmiotu umowy przez cały czas jej trwania, w tym wartość praw 
autorskich majątkowych przeniesionych na Zamawiającego. 

10. Z tytułu wykonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy,  
niewymienionych w umowie, lecz niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 
Wykonawca nie będzie żądał od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia. 
 

§ 9. 
1. Wszelkie zdarzenia czy okoliczności, które mogłyby skutkować niewykonaniem bądź opóźnioną 

realizacją umowy, winny być niezwłocznie zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za usługi wykonane do dnia odstąpienia od 
umowy lub wypowiedzenia umowy. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

5. W razie rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążenia 
Wykonawcy karą umowną w wysokości 20% szacunkowej wartości brutto określonej w 
formularzu ofertowym Wykonawcy. 

6. W przypadku jednodniowego opóźnienia z realizacją zajęć, o których mowa w § 4 ust. 1, 
Zamawiający zastrzega możliwość nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 
1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc i 00/100 złotych).  

7. Kara umowna może być potrącana z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
8. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 
 

§ 10. 
1. W razie wykonania czynności wynikających z umowy w sposób sprzeczny z jej postanowieniami 

Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć 
mu termin godzinny. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może 
powierzyć wykonywanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy. 

2. Za nienależyte wykonanie czynności uznaje się w szczególności realizację usług wbrew 
postanowieniom niniejszej umowy, działania na niekorzyść odbiorcy usługi, sposób 
wykonywania obowiązków niezgodny z zasadami realizacji usługi lub zasadami współżycia 
społecznego, nieterminową realizację usług, nierzetelne prowadzenie dokumentacji dotyczącej 
świadczonej usługi. 

 
§ 11. 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z umowy osobie trzeciej bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 
 



 

 

§ 12. 
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej dokumentowej pod rygorem nieważności. 
 

§ 13. 
Spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 14. 
Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z umowy. 

 
§ 16. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.) i ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 
 

§ 17. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 

Wykonawca 
 
 

………………………………… 
 

Zamawiający 
 
 

………………………………… 
 

 


