
 Projekt umowy 

1 

 

Umowa nr ………………………………… 

 

zawarta w dniu ………………………………… w Warszawie pomiędzy: 

 

Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa NIP: 525-22-48-481, 

Pałacem Młodzieży w Warszawie z siedzibą 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1 reprezentowanym 

przez: Bartłomieja Krynickiego – uprawnionego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta 

m.st. Warszawy z dnia 02.07.2020 r. nr GP-OR.0052.1946.2020 - Dyrektora Pałacu Młodzieży 

w Warszawie, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 (PKiN) 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Zamawiający oświadcza, że: 

- zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późń. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ww. 

ustawy; 

- wybór oferty Wykonawcy został dokonany w formie rozeznania ofertowego. 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na usługę transportu 

dzieci i młodzieży została zawarta Umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przewozie za 

wynagrodzeniem, dzieci i młodzieży na określonych w Umowie warunkach, na każdorazowe 

zlecenie Zamawiającego, na trasie wskazanej przez Zamawiającego, przy użyciu środków 

transportu w ilości i o parametrach ustalonych wspólnie przez Strony (dalej: „Usługa”). Strony 

ustalają, iż w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r., Wykonawca zrealizuje 

szacunkowo około 46 usług na wskazanych poniżej warunkach: 

a) styczeń 2022 na trasie: Warszawa-Pieczarki – (odjazd spod Pałacu Młodzieży w Warszawie 

do Ośrodka Wypoczynkowego w Pieczarkach). Usługa realizowana przez autokary 

turystyczne o pojemności dostosowanej do ilości osób, każdy z klimatyzacją, pasami 

bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami bagażowymi, 

b) luty 2022 na trasie: Pieczarki-Warszawa – (odjazd z Ośrodka Wypoczynkowego 

w Pieczarkach do Pałacu Młodzieży w Warszawie). Usługa realizowana przez autokary 

turystyczne o pojemności dostosowanej do ilości osób, każdy z klimatyzacją, pasami 

bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami bagażowymi, 

c) luty 2022 (ferie zimowe – 7 dni wyjazd do Mielna) na trasie: Warszawa-Mielno-Warszawa 
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wraz z pobytem kierowcy (odjazd spod Pałacu Młodzieży w Warszawie do Mielna – pobyt –  

odjazd z Mielna do Pałacu Młodzieży w Warszawie). Usługa realizowana przez autokary 

turystyczne o pojemności dostosowanej do ilości osób, każdy z klimatyzacją, pasami 

bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami bagażowymi, 

d) maj 2022 na trasie: Warszawa-Pieczarki – (odjazd spod Pałacu Młodzieży w Warszawie do 

Ośrodka Wypoczynkowego w Pieczarkach). Usługa realizowana przez autokary turystyczne 

o pojemności dostosowanej do ilości osób, każdy z klimatyzacją, pasami bezpieczeństwa 

zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami bagażowymi, 

e) maj 2022 na trasie: Pieczarki-Warszawa – (odjazd z Ośrodka Wypoczynkowego 

w Pieczarkach do Pałacu Młodzieży w Warszawie).  Usługa realizowana przez autokary 

turystyczne o pojemności dostosowanej do ilości osób, każdy z klimatyzacją, pasami 

bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami bagażowymi, 

f) czerwiec 2022 na trasie: Warszawa-Pieczarki – (odjazd spod Pałacu Młodzieży 

w Warszawie do Ośrodka Wypoczynkowego w Pieczarkach). Godzina odjazdu: 07:00. 

Usługa realizowana przez autokary turystyczne o pojemności 50 osób, każdy 

z klimatyzacją, pasami bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów 

i dużymi lukami bagażowymi, 

g) lipiec 2022 na trasie: Pieczarki-Warszawa – (odjazd z Ośrodka Wypoczynkowego 

w Pieczarkach do Pałacu Młodzieży w Warszawie). Godzina odjazdu: 12:00. Usługa 

realizowana przez autokary turystyczne o pojemności 50 osób, każdy z klimatyzacją, 

pasami bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami 

bagażowymi, 

h) lipiec 2022 na trasie: Warszawa-Pieczarki – (odjazd spod Pałacu Młodzieży w Warszawie do 

Ośrodka Wypoczynkowego w Pieczarkach). Godzina odjazdu: 07:00. Usługa realizowana 

przez autokary turystyczne o pojemności 50 osób, każdy z klimatyzacją, pasami 

bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami bagażowymi, 

i) lipiec 2022 na trasie: Pieczarki-Warszawa – (odjazd z Ośrodka Wypoczynkowego 

w Pieczarkach do Pałacu Młodzieży w Warszawie). Godzina odjazdu: 12:00. Usługa 

realizowana przez autokary turystyczne o pojemności 50 osób, każdy z klimatyzacją, 

pasami bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami 

bagażowymi, 

j) lipiec 2022 na trasie: Warszawa-Pieczarki – (odjazd spod Pałacu Młodzieży w Warszawie do 

Ośrodka Wypoczynkowego w Pieczarkach). Godzina odjazdu: 07:00. Usługa realizowana 

przez autokary turystyczne o pojemności 50 osób, każdy z klimatyzacją, pasami 

bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami bagażowymi, 

k) sierpień 2022 na trasie: Pieczarki-Warszawa – (odjazd z Ośrodka Wypoczynkowego 

w Pieczarkach do Pałacu Młodzieży w Warszawie). Godzina odjazdu: 12:00. Usługa 

realizowana przez autokary turystyczne o pojemności 50 osób, każdy z klimatyzacją, 

pasami bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami 

bagażowymi, 

l) sierpień 2022 na trasie: Warszawa-Pieczarki – (odjazd spod Pałacu Młodzieży w Warszawie 

do Ośrodka Wypoczynkowego w Pieczarkach). Godzina odjazdu: 07:00. Usługa realizowana 

przez autokary turystyczne o pojemności 50 osób, każdy z klimatyzacją, pasami 

bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami bagażowymi, 
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m) sierpień 2022 na trasie: Pieczarki-Warszawa – (odjazd z Ośrodka Wypoczynkowego 

w Pieczarkach do Pałacu Młodzieży w Warszawie). Godzina odjazdu: 12:00. Usługa 

realizowana przez autokary turystyczne o pojemności 50 osób, każdy z klimatyzacją, 

pasami bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami 

bagażowymi, 

n) październik, listopad 2022 (4 wyjazdy na 3 dni) na trasie: Warszawa-Pieczarki-Warszawa – 

(odjazd spod Pałacu Młodzieży w Warszawie do Ośrodka Wypoczynkowego w Pieczarkach 

– pobyt- wyjazd z Ośrodka Wypoczynkowego w Pieczarkach do Pałacu Młodzieży 

w Warszawie) wraz z pobytem kierowcy. Usługa realizowana przez autokary turystyczne 

o pojemności dostosowanej do ilości osób, każdy z klimatyzacją, pasami bezpieczeństwa 

zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami bagażowymi, 

 

Szacunkowa długość trasy Warszawa-Pieczarki – 270 km, 

Szacunkowa długość trasy  Warszawa-Mielno – 530 km. 

 

2. Strony na podstawie wspólnych uzgodnień dopuszczają możliwość zmiany terminu i sposobu 

wykonania Usługi (dalej: „Zmiana”), z zastrzeżeniem, iż Zmiana nie może być dokonana później 

niż na 7 dni przed pierwotnie ustaloną datą wyjazdu. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, iż środki przewozu, którymi wykonywana będzie Usługa, będą     

sprawne technicznie i będą posiadać pozwolenie na przewozy osobowe wydane zgodnie                               

z obowiązującymi przepisami.                                     

2. W przypadku zakwestionowania sprawności środka transportu przez policję lub jego awarii 

podczas wykonywania Usługi, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udostępnienia 

środka transportu, mogącego wykonać Usługę. 

3. Liczba miejsc siedzących w autokarze musi być uzgodniona każdorazowo z Zamawiającym.  

§ 3 

Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego 

wykonania Umowy. Powyższe oświadczenie dotyczy także podmiotów, którym Wykonawca 

może powierzyć wykonanie niniejszej Umowy w całości lub części. 

 

§ 4 

1. Całkowite szacunkowe wynagrodzenie za należytą realizację zamówienia od dnia podpisania 

umowy do 31 grudnia 2022 r. nie przekroczy wynagrodzenia stanowiącego sumę podaną 

w punkcie 6 tabeli poniżej w wysokości opiewającej na kwotę, ……………………………brutto 

(słownie: ……………………………………… ………………………………………………..), 

to jest z uwzględnieniem podatku VAT w stawce ………%. Wynagrodzenie przysługuje za 

faktyczne wykonanie Usługi transportu dzieci i młodzieży. Po każdorazowym wykonaniu Usługi, 

Wykonawca wystawi fakturę VAT opiewającą na kwotę ustaloną na zasadach wskazanych w §4 

ust. 1 i 2 Umowy (dalej: „Faktura”). 
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Lp. Rodzaj wyjazdu/autokaru/busa 

Cena netto za kurs 

Cena za 1 kurs 

Cena łączna za 

podaną liczbę 

kursów 

1. Wyjazd do Mielna: 

- 1 wyjazd na trasie Warszawa-Mielno/autokar 65 osobowy; 

- 1 wyjazd na trasie Mielno-Warszawa/autokar 65 osobowy. 

  

2. Wyjazdy podczas pobytu w Mielnie (5 dni): 

- 50 km/1 dzień. 

  

3. Wyjazd do Pieczarek: 

- 21 wyjazdów na trasie Warszawa-Pieczarki/autokar 50 osobowy; 

- 21 wyjazdów na trasie Pieczarki-Warszawa/autokar 50 osobowy. 

  

4. 4 kursy na trasie Warszawa-Pieczarki-Warszawa autokar 65 osobowy 

z pobytem kierowcy na 3 dni. 

  

 5.  Suma Netto 
 

 6.  Suma Brutto 
 

 

2. Strony wspólnie ustalają, iż każdorazowa płatność za wykonanie Usługi innym niż standardowy 

50 osobowy autokar oraz bus będzie stanowiła iloczyn przejechanych kilometrów w celu 

wykonania Usługi oraz ceny za 1 km, który Strony uzgadniają według tabeli poniżej:  

 

Lp. Rodzaj autokaru/busa Cena netto za km 

6.  

a) Bus 8 osobowy, 

b) Bus 9-20 osobowy, 

c) Bus 21-30 osobowy, 

d) Autokar 50-60 osobowy, 

e) Autokar 61-70 osobowy, 

f) Autokar 71-80 osobowy, 

g) Autokar powyżej 80 os. 
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3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kwoty, na którą opiewa Faktura w terminie …… dni 

od dnia jej otrzymania, na rachunek bankowy nr ……………………………………………….. . 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy jest nieprzekraczalne. Wykonawca w cenie przewozu (brutto) 

ujmuje wszystkie dodatkowe koszty m.in.: ubezpieczenie autokaru oraz osób przewożonych, 

zapewnienie pojazdu zastępczego o podobnych danych technicznych w przypadku awarii, 

oznakowanie pojazdu (zgodnie z przepisami w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów) oraz 

wszystkie inne koszty związanie z transportem. 

5. Za datę zapłaty Strony uznają datę złożenia polecenia przelewu w banku prowadzącym rachunek 

bankowy Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej, 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Zamawiający oświadcza, że płatność za wykonanie przedmiotu Umowy będzie dokonana 

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

8. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust.2 rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej. 

9. Strony ustalają, iż za opóźnienia w płatnościach Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty 

odsetek wysokości ustawowej. 

10. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rozwiązanie przez Zamawiającego Umowy                   

z przyczyn wymienionych w ust. 9. Wówczas zobowiązany on będzie do zapłaty Zamawiającemu 

kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto (całkowitego szacunkowego 

wynagrodzenia). 

12. Niezależnie od kary umownej, o której mowa w ust.10 Wykonawca zobowiązany jest 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

a) opóźnienia w realizacji usługi w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej usługi za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, w wysokości 10% jej wartości. 

13. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza prawa dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, 

wynikającego z Kodeksu cywilnego. 

14. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych Wykonawcy kar umownych z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

15. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania 

lub odstąpienia od niej. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykonania całości przedmiotu zamówienia tzn. 

rezygnacji z objętych Umową części zamówienia w zakresie 80% wartości Umowy, bez żadnych 

roszczeń ze strony Wykonawcy z tego tytułu. 

 

 

 

§ 5 
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1. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu, Wykonawca 

zapewni autokar sprawny i dopuszczony do ruchu drogowego, posiadający aktualne badanie 

techniczne, pasy bezpieczeństwa i odpowiedni stan techniczny. 

2. W razie niewykonania przez Wykonawcę usługi objętej niniejszą Umową, Wykonawca 

zobowiązany będzie do pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez 

Zamawiającego celem wykonania usługi w innej firmie przewozowej wg stawek rynkowych. 

3. Osobą uprawnioną do nadzoru nad wykonywaniem Umowy ze strony Zamawiającego jest Robert 

Mikita, tel. 22-620-63-33. 

4. Osobą uprawnioną do nadzoru nad wykonywaniem Umowy ze strony Wykonawcy jest 

…………………………... 

 

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności 

przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 

1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U. 2019.1429 ze zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych 

w niniejszej Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię 

i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, również w zakresie firmy. 

3. Ze względu na tajemnice przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1 nie będą 

podlegały informacje zawarte w niniejszej Umowie stanowiące informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą. 

 

§ 7 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

Wszelkie spory wynikłe między Stronami, w związku z realizacją postanowień Umowy, będą 

rozwiązywane przez sąd właściwy według siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 
Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji Umowy niezbędnym będzie dokonanie wzajemnych 

dodatkowych uzgodnień, Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie. 

 

 

§ 11 
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Umowę sporządzono na siedmiu stronach, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

 

 ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 
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Postanowienia dotyczące obowiązków wynikających z RODO 
 

 

 

Administrator danych osobowych 
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Pałac Młodzieży w Warszawie, reprezentowany przez dyrektora. 
 

Inspektor ochrony danych 
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Pałac Młodzieży w Warszawie inspektorem ochrony danych 

poprzez adres e-mail: mbfo.iod@um.warszawa.pl . 

 

Cel i podstawa przetwarzania oraz okres przechowywania danych 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i będą 

przechowywane do czasu realizacji wskazanych celów oraz zgodnie z prawem. 

Odbiorcy danych osobowych 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Pałac 

Młodzieży w Warszawie, takie jak podmioty świadczące usługi prawne, dostawcy usług IT, operatorzy pocztowi i 

kurierzy, banki w zakresie realizacji płatności. 
 

Prawa osób, których dane dotyczą  
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych osobowych; 
d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.  

 

Informacja o wymogu podania danych 
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.  

 


