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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

UMOWA ………… 

zawarta w dniu .................................... r. 

w Białymstoku, pomiędzy: 
MIASTEM BIAŁYSTOK, u. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 966-211-72-20, 
REGON 050658640, 
reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa, 
15-879 Białystok, ul. Stołeczna 21, w którego imieniu działa Pani Renata Frankowska - Dyrektor, 
 
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 
 
a 
............................................................................. z siedzibą 
…………………………………………………………………………… 
NIP ................................... REGON .............................. zwanym dalej WYKONAWCĄ,  
reprezentowanym 
przez:..........................................................................................................………………………. 
 
w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, 
w oparciu o zapisy Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z realizacją projektu: „Zawodowe 
perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość" (dalej: Projekt), 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe 
młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na 
obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, została zawarta umowa następującej treści:  
 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa  transportu uczestników Projektu na wyjazd 
zawodoznawczy do Poznania, zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 26.12.2021, złożoną przez 
Wykonawcę ofertą oraz na warunkach opisanych niniejszą umową. 

2. Trasa i termin wyjazdu: Odjazd w dniu 23 listopada 2022 r .godz. 6.30  z siedziby 
Zamawiającego, Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, ul. 
Stołeczna 21, 15-879 Białystok do: Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 42, 60-624 Poznań, wraz z przewozem do 
miejsca zakwaterowania Hotel Novotel Malta ul.Termalna 5, 61-028 Poznań. Szczegółowy 
program wyjazdu: zgodnie z treścią zapytania ofertowego. 

  
 

REALIZACJA UMOWY I OBOWIĄZKI STRON 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy opisanego w §1 z należytą 
starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu usług tego rodzaju. 

2. Wykonawca winien zapewnić transport osób oraz rzeczy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
(Dz.U. 2022 poz. 180 ze zm.). 
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3. Przewóz może się odbywać wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne 
określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 
2022 r. poz. 988 ze zm.). 

4. Wykonawca jest zobowiązany do transportu uczniów pojazdami sprawnymi technicznie, 
dopuszczonymi do ruchu według przepisów o ruchu pasażerskim i oznakowanymi stosownie do 
charakteru świadczonych przewozów. Zamawiający ma prawo w każdym czasie nie wyrazić 
zgody na świadczenie usług przez Wykonawcę, jeśli stan pojazdu lub stan kierowcy budzą 
uzasadnione wątpliwości. 

5. Wykonawca zapewni pojazd, w którym każdy powinien posiadać miejsca siedzące dla 
wszystkich pasażerów. Usługa będzie świadczona przy użyciu w pełni sprawnego pojazdu 
samochodowego, dopuszczonego do ruchu, zapewniającego transport z miejscami siedzącymi 
dla uczniów oraz opiekunów (zgodnie z ustawą prawo oświatowe art. 39). Pojazd powinien 
posiadać dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym, opłaconą polisę ubezpieczenia 
OC oraz NNW od następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i wszystkich pasażerów. 

6. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia: 
1) bezpieczeństwa, punktualności i bezawaryjności w ramach przedmiotu zamówienia, 
2) w przypadku awarii środka transportu, zapewnienie niezwłocznie zastępczego środka 

transportu o nie gorszym standardzie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 
prawnych. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą w celu realizacji niniejszej 
umowy i zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo zrealizowany zakres umowy. 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w dniach 23-25 listopada 2022 
r., zgodnie z rozkładem wskazanym w  § 1 ust. 2 umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowanym wyjeździe. 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji usługi gdy targi zostaną 

przełożone z przyczyn leżących po stronie organizatora imprezy. W taki wypadku Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem o zmianie terminu. Nowy 
termin zostanie wskazany niezwłocznie, jednak wyjazd nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 
2022 r. 
 

 
 

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 
§ 4 

1. Przedmiot umowy obejmuje wszystkie elementy, o których mowa w § 1 i 2. 
2. Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie w 

wysokości ………………….. zł brutto (słownie: ………………….. brutto). 
3. Cena usługi obejmuje koszty parkingu, ewentualne koszty delegacji, wyżywienia i noclegu 

kierowcy/kierowców, przestój pojazdu. 
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę 

prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, z zastrzeżeniem ust. 5. 
5. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca wyraża zgodę, że termin zapłaty wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 4 uzależniony jest od otrzymania środków finansowych przez 
Zamawiającego od instytucji finansującej w ramach realizowanego Projektu. W związku z 
powyższym modyfikacji ulega ust. 4 w ten sposób, że wynagrodzenie zostanie uiszczone nie 
wcześniej, niż w terminie 5 dni od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od 
instytucji finansującej, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Zamawiający 
będzie informował Wykonawcę o przewidywanym nowym terminie zapłaty. 

6. Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
numer: .......................................................................................................................................... . 

7. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem 
rozliczeniowym przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, 
dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT.  
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8. Datą dokonania zapłaty należności z faktury VAT będzie data obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

9. W przypadku opóźnienia w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
10. Płatnikiem faktury będzie Miasto Białystok, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1, 

NIP 966-211-72-20, który jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT. 
11. Dane do faktury: 

NABYWCA: Miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1,                         
NIP 9662117220, REGON 050658640, 
ODBIORCA: Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa – ZST, 15-879 Białystok,                            
ul. Stołeczna 21. 

 
SPOSÓB REALIZACJI UMOWY 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy wszelkich 

zaleceń Zamawiającego. 
2. Osoby do kontaktów: 

- ze strony Zamawiającego: ....................................................... (imię i nazwisko, dane kontaktowe) 
- ze strony Wykonawcy: ............................................................. (imię i nazwisko, dane kontaktowe). 

3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajściu 
okoliczności mogących stanowić przeszkodę w należytym wykonaniu umowy. 

4. W przypadku działań siły wyższej, tj. zdarzeń zewnętrznych, na które Strony nie mają wpływu, a 
które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań umownych, których nie można było przewidzieć i 
których nie dało się uniknąć nawet w przypadku dołożenia przez Strony najwyższej staranności, 
Strona dotknięta działaniem siły wyższej poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o wystąpieniu 
siły wyższej oraz o przewidywanych konsekwencjach w wykonaniu zobowiązań przewidzianych 
w niniejszej umowie, w celu wspólnego ustalenia dalszego postępowania. 
 

 
KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 6 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku utraty przez Wykonawcę prawa wykonywania działalności przewoźnika. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, gdy pomimo dwukrotnego 

wezwania Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami bądź ustaleniami 
Stron. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli Wykonawcy w zakresie prawidłowości 
wykonywania ustaleń niniejszej umowy, w szczególności w zakresie prawidłowego wykonywania 
postanowień, o których mowa w § 2 umowy. 

4. Strony postanawiają, iż formę odszkodowania stanowią kary umowne naliczane w 
następujących przypadkach i wysokościach: 
1) za zawinione przez Wykonawcę opóźnienie środka transportu wynoszące co najmniej 15 

minut – w wysokości 50 zł za każde zdarzenie; 
2) za niewykonanie transportu w całości lub w części – w wysokości 500 zł; 
3) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnej umowy. 
4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% 

wartości umowy. 
5. W przypadku gdy szkoda będzie przewyższała wysokość kary umownej, Zamawiający będzie 

mógł dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 
6. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową, o ile 

nie skorzysta z uprawnień określonych w ust. 7. 
7. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia kar z faktur lub innych wymagalnych należności. 
8. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.  
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POUFNOŚĆ DANYCH 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i wykorzystania wyłącznie w celu 
wykonania niniejszej umowy, wszelkich informacji uzyskanych w związku z zawarciem i 
wykonywaniem niniejszej umowy, w szczególności dotyczących organizacji, zarządzania oraz 
innych niepodanych do wiadomości publicznej informacji  organizacyjnych i osobowych, a także 
innych informacji, w których posiadanie wszedł podczas realizacji umowy, a w szczególności, 
których ujawnienie lub wykorzystanie w innym celu mogłoby narazić na szkodę interesy 
Zamawiającego lub uczestników Projektu. 

2. Wykonawca nie jest upoważniony do publikowania informacji, o których mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu w jakiejkolwiek formie bez zgody Zamawiającego, w tym publikowania 
informacji o zakresie współpracy z Zamawiającym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć w sposób należyty uzyskane informacje, w tym 
materiały, nośniki, informacje oraz dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, a także 
zachowywać zasady najściślejszej poufności, w szczególności zakaz publikacji i udostępniania 
informacji osobom trzecim. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim 
niezwiązanym z wykonywaną usługą, informacji, w tym wszelkich danych o uczestnikach 
Projektu, zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy jak i po jej realizacji, rozwiązaniu 
lub wygaśnięciu, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, chyba, że 
stan tajemnicy ustał. 

5. Obowiązek zachowania poufności obejmuje zobowiązanie do zwrotu i/lub zniszczenia wszelkich 
materiałów i nośników informacji wraz z informacjami uzyskanymi w związku z realizacją 
niniejszej umowy, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia jej wygaśnięcia lub rozwiązania. 

6. Naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań i zakazów określonych w ustępie 1-5 niniejszego 
paragrafu uprawnia Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 500,- zł 
(słownie: pięćset złotych i 00/100) za każdy przypadek naruszenia. Jeżeli natomiast, w 
konsekwencji naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań lub zakazów określonych w niniejszym 
paragrafie, Zamawiający doznał szkody i wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej 
kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 8 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo 

sąd powszechny w Białymstoku. 
3. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 
4. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 
5. Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści Umowy, jak 

również przedmiot Umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902). 

6. Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów, a realizacja 
umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny. 

7. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na 
potrzeby umowy oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do tego organy w tym 
wyznaczone przez instytucję finansującą Projekt. 

 
§ 10 

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
2. Integralną częścią umowy są załączniki: 

1) Zapytanie ofertowe nr 26.8.2022/7 
2) Oferta Wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


