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Wzór - Umowa na transport osób  
 

 
Zawarta dnia …. roku  
 
w …. 
 
pomiędzy:  
 
Zamawiający : Fundacja GĘBICZYN , Gębiczyn 24; 64-700 Czarnków , REGON: 570316256, NIP: 
7631662257 
reprezentowanym przez:  
Stefan Wawrzyniak  – Prezes Zarządu Fundacji  
 
a:  
 
Wykonawca : …, siedziba: ul. …., …, NIP: ….. 
 
 
Na skutek postępowania ofertowego 01/CIS/2016 przeprowadzonego w trybie zasady 
konkurencyjności zawarto umowę o następującej treści:   
 

§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi transportu osób – 
uczestników zajęć Centrum Integracji Społecznej w Gebiczynie w ramach realizacji projektu: 
Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków   

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje: Przewóz 20 osób zamieszkałych na terenie 
Gminy i Miasta Czarnków z miejscowości ich zamieszkania do Centrum Integracji Społecznej 
w Gębiczynie oraz odwiezienie tychże osób z Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie 
miejscowości ich zamieszkania. Zamawiający dopuszcza też wyjazdy poza teren gminy 
Czarnków, jednakże nie częściej niż 10 razy w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. Czas 
realizacji przedmiotu zamówienia: 1.07.2016 – 31.05.2019 w dni pracujące (poniedziałek – 
piątek). Zamawiający dopuszcza też przewóz osób w dni wolne od pracy, jednakże nie 
częściej niż 4 razy w miesiącu. Liczba kilometrów dziennie: 100 – 130 km  

3. Zakres przedmiotowy umowy realizowany będzie zgodnie z założeniami projektu o którym 
mowa w pkt 1 niniejszego § oraz właściwymi przepisami prawa dotyczącymi przewozu osób. 

 
 

§2 

Przedmiot umowy realizowany w ramach realizacji projektu:  „Nowe szanse w Gminie i Mieście 
Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
2014+ 
 

§3 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w okresie: 01.07.2016 – 31.05.2019 roku. 
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2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.  

3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za prawidłowość realizacji przedmiotu 
Umowy, w szczególności w zakresie doboru kadry wykonującej przedmiot Umowy oraz 
środków transportu do wykonywania przedmiotu Umowy.  

 

§4 

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowo brutto 
w wysokości: …. (słownie: …) miesięcznie  w okresie podanym w §3, ust. 1. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 
21 dni po przyjęciu wykonania usługi  i dostarczeniu faktury przez Wykonawcę.  

3. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do opóźnień w wypłacie wynagrodzenia w wypadku 
braku środków na swoim koncie w związku z opóźnieniami w płatnościach ze strony 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, na co Wykonawca  w chwili zawierania umowy wyraża zgodę.  

4. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do umniejszenia wysokości wynagrodzenia, o którym 
mowa w niniejszym § do 50% kwoty wynagrodzenia brutto, w wypadku nieprawidłowego 
realizowania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Kara umowna, o której mowa w zdaniu 
pierwszym niniejszego punktu nie wyklucza możliwości dochodzenia odpowiedzialności 
odszkodowawczej, w wypadku gdy działania lub zaniechania Wykonawca spowodowały 
szkody  u Zamawiającego. 

 

§5 

1. Strony zgodnie ustalają, ze umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron  
z dwu tygodniowym okresem wypowiedzenia.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia w 
wypadku rażącego naruszenia umowy lub obowiązków wynikających z umowy, w 
szczególności nieterminowego wykonywania zadań lub wykonywania zadań z naruszeniem 
zasad należytej staranności.  

 
§6 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 
pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§7 

Wszelkie spory wynikające w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na 
siedzibę Zamawiającego. 

§8 

1. Wykonawca  nie może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy  innym podmiotom bez 
zgody pisemnej Zamawiającego. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności i informacji o 
charakterze technicznym, technologicznym, handlowym i organizacyjnym, itp., o których 
dowiedział się w związku lub przy okazji wykonywania przedmiotu umowy. 

 

§9 

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

 

ZAMAWIAJĄCY                                                WYKONAWCA  

 
 
 

 


