
Załącznik nr 2 

WZÓR Umowy do zapytania ofertowego 

UMOWA NR ………… 

 

 

Zawarta w dniu …………… roku w Bodzentynie pomiędzy: Świętokrzyskim Parkiem 

Narodowym z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn (NIP 657-

29-05-857) zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez p.o. 

Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego – mgr inż. Andrzeja Sosnowskiego,  

a  

firmą  …………………………….. z siedzibą ……………………………………………. 

(NIP ……………………….) reprezentowaną przez …………………………….., zwaną  

dalej Wykonawcą, 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług transportowych dla uczestników 

projektu edukacyjnego „Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze” w 

postaci: 

 

- usługi transportowej podczas cyklu 15 wycieczek jednodniowych dla uczestników 

projektu edukacyjnego „Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze”  w 

zakresie transportu dzieci ze szkół biorących udział w projekcie do miejscowości 

Święta Katarzyna, następnie przejazd ze Świętej Katarzyny do Bodzentyna, powrót z 

Bodzentyna do szkół. 

 - usługi transportowej podczas 1 wycieczki jednodniowej dla laureatów konkursu na 

trasie ze szkoły (lub szkół) do Kielc (przejazdy po mieście) i powrót do szkoły (lub 

szkół). 

 

 

§ 2 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi 

transportowej dla uczniów ze szkół podstawowych (klasy IV-VI)  wraz z  opiekunami 

z gmin otaczających Świętokrzyski Park Narodowy tj.: gmina Bodzentyn, Bieliny, 

Nowa Słupia, Pawłów, Łączna.  



2. Zamawiający przewiduje transport na następujących trasach:  

………… - razem 16 wycieczek jednodniowych – dla około 450-550 osób (do 

pokonania około 750-850 km, przy czym liczba osób i kilometraż mają jedynie 

charakter szacunkowy). 

3. Zamawiający ma możliwość zmiany podanych powyżej tras na inne o czym 

każdorazowo powiadomi Wykonawcę na minimum trzy dni przed każdą wycieczką. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania informacji Wykonawcy na minimum 

trzy dni przed każdą wycieczką o planowanej trasie na konkretny dzień oraz o 

liczebności uczestników wycieczki. 

5. Program wycieczki dla uczestników projektu (lokalizacje oraz przybliżone ramy 

czasowe) przedstawia załącznik nr 1. do umowy.  

 

§ 3 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru/wysadzania uczniów w miejscu bezpiecznym 

w uzgodnieniu z opiekunem dzieci z ramienia szkoły.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić transport pojazdem lub pojazdami 

wymienionymi w załączniku do oferty cenowej. Każdorazowa zmiana pojazdu na inny 

powinna być zgłoszona w formie pisemnej i zaakceptowana przez Zamawiającego 

przy czym pojazd ten musi spełniać wszystkie warunki wymienione w zapytaniu 

ofertowym oraz umowie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przez cały okres trwania umowy 

pojazdów do przewozu spełniających następujące kryteria: pojazdy muszą być 

sprawne i czyste, spełniać wymogi bezpieczeństwa (wyposażone w pasy 

bezpieczeństwa), posiadać aktualne pozytywne przeglądy techniczne oraz ważne 

opłacone polisy ubezpieczeniowe OC i NNW.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kierowców do wykonania Zamówienia, 

którzy posiadają wszystkie wymagane w tym przypadku polskim prawem uprawienia 

oraz zaświadczenia (w tym badania lekarskie) oraz są w pełni zdolni do wykonania 

zadania.  

5. W przypadku opóźnienia większego niż 30 minut w zapewnieniu pojazdu w miejscu i 

czasie uzgodnionym miedzy Stronami, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę 

karą umowną w wysokości 50 zł za spóźnienie. Wykonawca wyraża zgodę na 

potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.  



6. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu 

zastępczego spełniającego warunki Zamówienia, na własny koszt i ryzyko, w taki 

sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować 

nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych 

uczniów w jednym autobusie. W przypadku opóźnienia ponad 60 minut w wykonaniu 

tego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z transportu 

zastępczego na koszt Wykonawcy. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca wykona usługę transportową w dniach od 12.09.2016 r. do 12.10.2016 (15 

wycieczek jednodniowych dla uczestników projektu) oraz od 24 do 28 października               

(1 wycieczka jednodniowa do Kielc dla laureatów konkursu). 

2. Dokładny dzień wycieczek, przebieg trasy (punkt początkowy i końcowy) wraz z 

ilością osób zostanie podany na minimum 3 dni przed wycieczką. 

 

 

§ 5 

 

1. Za każdy kilometr trasy pokonany w czasie wykonywania zamówienia  Wykonawca 

otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości netto …………. zł (słownie: 

……………. złotych netto) plus podatek VAT w wysokości …..%.  tj.  

………………….. złotych (słownie: ………………………………złotych)          

razem brutto ………….. zł (słownie: …………………………………………………. 

złotych brutto). 

2. Do protokołu odbioru oraz wystawionej na jego podstawie faktury strony mogą  

zliczać tylko kilometry pokonane na trasie od szkoły (początek trasy) – miejsce lub 

miejsca docelowe – powrót do szkoły (zakończenie trasy). Wykonawca nie może 

wliczać do liczby przejechanych kilometrów drogi na trasie dojazdu np.: od bazy 

przewoźnika do szkoły, lub też powrotu ze szkoły do bazy przewoźnika. 

3. Zamawiający zapłaci należność z rachunku Świętokrzyskiego Parku Narodowego z 

siedzibą w Bodzentynie po dostarczeniu  przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej 

faktury VAT w terminie 14 dni od jej wystawienia na konto wskazane przez 

Wykonawcę.  



4. Podstawą sporządzenia faktury przez Wykonawcę  jest protokół zdawczo – odbiorczy 

podpisany przez  upoważnionych przedstawicieli stron.  

5. Wykonawca oświadcza, że podane wyżej wynagrodzenie ryczałtowe za 1 km 

przewozu zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu 

wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jej realizacją. 

 

§ 6 

1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej  oraz następstw nieszczęśliwych wypadków za osoby i rzeczy przewożone w 

czasie usługi w zakresie prowadzonej przez siebie działalności.   

§ 7 

1. W przypadku dwukrotnego niezapewnienia przez Wykonawcę pojazdu                       

w uzgodnionym miejscu i czasie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo           

do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

2. Termin na odstąpienie od Umowy dla Zamawiającego wynosi 5 dni od daty drugiego 

niezapewnienia pojazdu w uzgodnionym miejscu i czasie przez Wykonawcę. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w punkcie 1  przez 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).  

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł (słownie: 

jeden tysiąc złotych) również w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę 

z przyczyn leżących po jego stronie.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego mu 

wynagrodzenia za wykonaną usługę, wykonaną do chwili odstąpienia od umowy z 

przyczyn podanych w punkcie 1 i 4. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w pełnej 

wysokości jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z 

niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem 

nieważności takich zmian. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Kodeks Cywilny.  



3. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowa zawiera pięć stron ponumerowanych i parafowanych. 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Wykonawca a trzy Zamawiający 

 

 

Zamawiający         Wykonawca                                                                              

 

 

 

Pieczęć firmy 

 

…………………………….. 

Kierownik jednostki 

 

GK …………………………….. 

 

RP……………………………… 

 

PD ds. zam. publ. ……………………………… 

 

Sprawdził merytorycznie  ……………………………… 

 

Sporządzający      …………………………… 

 


