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UMOWA NR ……………/2016 

 

spisana w Płocku w dniu………….…..2016 roku, pomiędzy: 

 

Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku, przy ul. Zglenickiego 42, 09-411 

Płock,  

reprezentowanym przez Katarzynę Rogucką – Maciejowską Dyrektora Biura Związku Gmin 

Regionu Płockiego 

 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a  

………………………………………………………………………………… 
NIP: ………………………., REGON: …………………., tel. …………………….., 

reprezentowanym przez …………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 

 

W wyniku postępowania w trybie art. 4, pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 

29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.), zawarto umowę 

o następującej treści: 

§ 1 

Zgodnie z treścią niniejszej umowy i na warunkach w niej opisanych Zamawiający zamawia, 

a Wykonawca podejmuje się świadczenia usługi przewozu osób w wieku 4 – 16 lat w ramach 

zajęć warsztatowych pn. „Tropiciele Odpadów”, w celu realizacji „Programu aktywnej 

edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów” prowadzonego przez Zamawiającego.  

 

§ 2 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych na wyjazdowych 

warsztatach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu miasta Płocka, które odbędą 

się we wrześniu i październiku 2016 roku , na 2 trasach: 

 

- Trasa A  „do rezerwatu Sikórz” (Szkoła/Przedszkole – pawilon do gromadzenia i segregacji odpadów 

komunalnych na Podolszycach – Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami  w Płocku Sp. z o.o. – 

Sikórz (ścieżka przyrodnicza w rezerwacie krajobrazowym „Sikórz”) – powrót do placówki oświatowej). 

 

- Trasa B „do Nadleśnictwa Łąck” (Szkoła/Przedszkole – pawilon do gromadzenia i segregacji odpadów 

komunalnych na Podolszycach – Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami  w Płocku Sp. z o.o. – 

Łąck (ścieżka edukacyjna przy siedzibie Nadleśnictwa) – Nadleśnictwo Łąck lub Sendeń Mały (Zielona 

Szkoła) – powrót do placówki oświatowej).   

 

2. W jednym dniu może odbyć się 1 wyjazd w ramach 2 różnych tras (o wyborze trasy decyduje 

placówka oświatowa). 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada i będzie posiadać podczas wykonywania usługi 

uprawnienia do wykonywania usług transportowych określonych w § 1 i § 2 i ważną polisę 

ubezpieczenia OC oraz NNW oraz wszelkie wymagane prawem pozwolenia na wykonywanie 

usług będących przedmiotem zamówienia, które stanowią załącznik do niniejszej umowy. 

4. Usługi świadczyć będzie uprawniony personel Wykonawca zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami prawa. Dodatkowo w dniu wykonywania usługi Wykonawca 

zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny pojazdów wykorzystywanych do wykonywania 

usługi oraz zadbać o to, by usługę wykonywał właściwy i przygotowany to tego działania 

personel. 
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§ 3 

1.  Każdorazowe zlecenie świadczenia usługi przewozowej dokonywane będzie faksem lub 

drogą elektroniczną najpóźniej na jeden dzień przed planowanym wyjazdem na warsztaty. 

2. Zamawiający może telefonicznie odwołać wyjazd ze względu na złe warunki atmosferyczne 

do końca dnia poprzedzającego dzień odbycia „Warsztatów Tropicieli Odpadów”,                                        

a w wyjątkowych sytuacjach tj. nagłe załamanie pogody, liczna nieobecność uczniów w dniu 

wyjazdu spowodowana chorobą – na 30 minut przed rozpoczęciem warsztatów.  

 

§ 4 

1. Wykonawca podstawi do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego w zamówieniu 

oraz na godzinę pomiędzy 8.00 a 9.00 sprawny technicznie autobus, oznakowany jako 

przewożący dzieci (zgodnie z przepisami i wymogami kodeksu drogowego), posiadający 

wszelkie wymagania zgodne z obowiązującym prawem dopuszczenia do ruchu i przewozu 

dzieci. 

2. Każdy autobus powinien zabierać jednorazowo od 25 do 49 osób. 

3. Planowany czas zwolnienia autobusu po zakończeniu warsztatów określa się na godz.  15.00. 

W indywidualnych przypadkach możliwa jest późniejsza godzina podstawienia autokaru lub 

wydłużenie czasu trwania warsztatów, każdorazowo uzgodniona z Wykonawcą przez 

Zamawiającego.  

§ 5 

1. Na podstawie złożonej oferty Wykonawca przysługuje wynagrodzenie za realizację 

każdego wyjazdu w wysokości: 

- ……….. złotych netto (słownie: ……………….)  

- ……….. złotych brutto (słownie: ……………….)  

za każdy efektywnie przejechany kilometr, tj. od miejsca odbioru uczestników wyjazdu poprzez 

trasy określone w § 2 do miejsca powrotu uczestników Warsztatów pn. „Tropiciele Odpadów” 

(bez tzw. podjazdów z bazy i do bazy). Potwierdzenia efektywnie przejechanych kilometrów                              

w czasie wykonywania usługi dokonywać będzie osoba upoważniona przez Zamawiającego – 

Przewodnika - Ekologa na podstawie odczytów liczników kilometrów w danym środku 

transportowym.  

2. Za wykonane usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie będące iloczynem 

zaoferowanej ceny netto za każdy efektywnie przejechany kilometr od miejsca odbioru 

uczestników wyjazdu poprzez trasy określone w § 2 do miejsca powrotu uczestników i ilości 

zrealizowanych kilometrów w czasie trwania warsztatów, powiększone  o obowiązujący 

podatek VAT. 

Płatność za wykonanie usługi zostanie uregulowana na konto wskazane na fakturze w terminie 

30 dni od momentu złożenia przez Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu umowy. 

Źródłem pochodzenia środków na wynagrodzenie Wykonawcy jest Budżet Związku Gmin 

Regionu Płockiego na 2016 rok, dział …… rozdział ………………………..  

3. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy jest protokół 

potwierdzający liczbę efektywnie przejechanych kilometrów podpisany przez uprawnionego 

przedstawiciela Zamawiającego – Przewodnika – Ekologa, biorącego udział w Warsztatach pn. 

„Tropiciele Odpadów”. 

4. Osobą upoważnioną do prowadzenia rozmów i uzgodnień w trakcie realizacji niniejszej 

umowy oraz do odbioru przedmiotu niniejszej umowy w imieniu Zamawiającego jest Dyrektor 

ZGRP Pani Katarzyna Rogucka - Maciejowska, a do bezpośredniej koordynacji przedmiotu 

niniejszej umowy i dokonywania bieżących uzgodnień upoważniona jest Iwona Seklecka,               

e – mail: i.sekleca@zgrp.pl oraz Andżelika Kaźmierczak a.kazmierczak@zgrp.pl. 

§ 6 

mailto:i.sekleca@zgrp.pl
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1. Wykonawca do koordynowania zadania będącego przedmiotem umowy 

wyznacza: ………………….., który pod nr tel. kom. …………………………., adres e-

mail: ........................... będzie przyjmował zamówienia na organizację transportu w ramach 

programu, bieżące zmiany dotyczące terminów i tras oraz ewentualne reklamacje dotyczące 

usługi. 

2. W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zamówienia powyżej 1 godziny, 

Zamawiający może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, zlecić wykonanie usługi 

(usługi transportowej) osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Zamawiający może przed wyjazdem na warsztaty zlecić policji sprawdzenie stanu 

technicznego pojazdu oraz trzeźwości kierowcy. 

 

§ 7 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych 

w przypadku: 

a) niepodstawienia autobusu i niewykonania kursu zapisanego w harmonogramie 

warsztatów – 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 2, 

b) rozwiązania umowy z winy Wykonawcy – 10 % wynagrodzenia brutto, określonej             

w § 5 ust. 2. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 2. 

3. W razie  odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji umowy z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, zobowiązany będzie on do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto, określonego  w § 5 ust. 2. 

4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez Zamawiającego 

może on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie 

cywilnym. 

§ 8 

1. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci podpisanego przez obie 

strony aneksu, pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją umowy 

u uczestników warsztatów oraz u osób trzecich. 

 § 9  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, w tym dotyczących rękojmi za wady, mają 

zastosowanie w szczególności odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 10 

Strony zgodnie ustalają, że sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle 

realizacji niniejszej umowy będzie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 11 

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach 

oryginału, dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy . 

 

 

 

 

 

Zamawiający                          Wykonawca 
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Wykaz załączników do umowy 

1. uprawnienia do wykonywania usług transportowych, 

2. polisa ubezpieczenia OC oraz NNW, 

3. dokumenty potwierdzające posiadanie innych wymaganych prawem pozwoleń na wykonywanie usługi, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


