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UMOWA …………………….. 

zawarta w dniu ……………………………………………….. pomiędzy: 

Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, 
reprezentowane na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 
2011 r. nr GP-0052/4148/2011 przez: 

Urszulę Wacowską – Dyrektora  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

(adres do korespondencji: 
Pałac Młodzieży w Warszawie - Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa) 
 
a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą". 

Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” oraz indywidualnie „Stroną”. 

Zamawiający oświadcza, że: 
- wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro (słownie: trzydziestu 
tysięcy euro), nie podlega ono przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (art. 4 pkt. 8); 
- 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 każdorazowo zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą 
na przewozie za wynagrodzeniem, dzieci i młodzieży na określonych w Umowie warunkach, 
na trasie wskazanej przez Zamawiającego i przy użyciu środków transportu w ilości                 
i o parametrach ustalonych wspólnie przez Strony (dalej: „Usługa”). Strony ustalają, iż w 
okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Wykonawca zrealizuje, około 12 usług 
na wskazanych poniżej warunkach: 
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a) styczeń 2017 na trasie: Warszawa-Pieczarki – (odjazd spod Pałacu Młodzieży do Ośrodka 
Wypoczynkowego w Pieczarkach). Godzina odjazdu 700. Usługa realizowana przez 1-2 
autokary turystyczne o pojemności 45/50 osób, każdy z klimatyzacją, pasami 
bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami 
bagażowymi, 
 

b) styczeń 2017 na trasie: Pieczarki-Warszawa – (odjazd z Ośrodka Wypoczynkowego         
w Pieczarkach do Pałacu Młodzieży). Godzina odjazdu 1200. Usługa realizowana przez   
1-2 autokary turystyczne o pojemności 45/50 osób, każdy z klimatyzacją, pasami 
bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami 
bagażowymi, 
 

c) maj 2017 na trasie: Warszawa-Pieczarki – (odjazd spod Pałacu Młodzieży do Ośrodka 
Wypoczynkowego w Pieczarkach). Godzina odjazdu: 700. Usługa realizowana przez 1-2 
autokary turystyczne o pojemności 45/50 osób, każdy z klimatyzacją, pasami 
bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami 
bagażowymi, 
 

d) maj 2017 na trasie: Pieczarki-Warszawa – (odjazd z Ośrodka Wypoczynkowego w 
Pieczarkach do Pałacu Młodzieży).  Godzina odjazdu: 1200. Usługa realizowana przez 1-2 
autokary turystyczne o pojemności 45/50 osób, każdy z klimatyzacją, pasami 
bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami 
bagażowymi, 
 

e) czerwiec 2017 na trasie: Warszawa-Pieczarki – (odjazd spod Pałacu Młodzieży do 
Ośrodka Wypoczynkowego w Pieczarkach). Godzina odjazdu: 700. Usługa realizowana 
przez 7-8 autokarów turystycznych o pojemności 45/50 osób, każdy z klimatyzacją, 
pasami bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami 
bagażowymi, 
 

f) lipiec 2017 na trasie: Pieczarki-Warszawa – (odjazd z Ośrodka Wypoczynkowego            
w Pieczarkach do Pałacu Młodzieży) Godzina odjazdu: 1200. Usługa realizowana przez   
7-8 autokarów turystycznych o pojemności 45/50 osób, każdy z klimatyzacją, pasami 
bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami 
bagażowymi, 
 

g) lipiec 2017 na trasie: Warszawa-Pieczarki – (odjazd spod Pałacu Młodzieży do Ośrodka 
Wypoczynkowego w Pieczarkach). Godzina odjazdu: 700. Usługa realizowana przez 7-8 
autokarów turystycznych o pojemności 45/50 osób, każdy z klimatyzacją, pasami 
bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami 
bagażowymi, 
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h) lipiec 2017 na trasie: Pieczarki-Warszawa – (odjazd z Ośrodka Wypoczynkowego            
w Pieczarkach do Pałacu Młodzieży). Godzina odjazdu: 1200. Usługa realizowana przez  
7-8 autokarów turystycznych o pojemności 45/50 osób, każdy z klimatyzacją, pasami 
bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami 
bagażowymi, 

 
i) sierpień 2017 na trasie: Warszawa-Pieczarki – (odjazd spod Pałacu Młodzieży do 

Ośrodka Wypoczynkowego w Pieczarkach). Godzina odjazdu: 700. Usługa realizowana 
przez 7-8 autokarów turystycznych o pojemności 45/50 osób, każdy z klimatyzacją, 
pasami bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami 
bagażowymi, 
 

j) sierpień 2017 na trasie: Pieczarki-Warszawa – (odjazd z Ośrodka Wypoczynkowego     w 
Pieczarkach do Pałacu Młodzieży). Godzina odjazdu: 1200. Usługa realizowana przez 7-8 
autokarów turystycznych o pojemności 45/50 osób, każdy z klimatyzacją, pasami 
bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami 
bagażowymi, 

 
k) październik 2017 na trasie: Warszawa-Pieczarki – (odjazd spod Pałacu Młodzieży do 

Ośrodka Wypoczynkowego w Pieczarkach). Godzina odjazdu: 700. Usługa realizowana 
przez 7-8 autokarów turystycznych o pojemności 45/50 osób, każdy z klimatyzacją, 
pasami bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami 
bagażowymi, 
 

l) październik 2017 na trasie: Pieczarki-Warszawa – (odjazd z Ośrodka Wypoczynkowego     
w Pieczarkach do Pałacu Młodzieży). Godzina odjazdu: 1200. Usługa realizowana przez  
1-2 autokary turystyczne o pojemności 45/50 osób, każdy z klimatyzacją, pasami 
bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami 
bagażowymi. 

 
  szacunkowa długość trasy Warszawa-Pieczarki – 270 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 14 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 
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podczas wykonywania Usługi, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udostępnienia 
środka transportu, mogącego wykonać Usługę.  

 
§ 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. Strony wspólnie ustalają, iż każdorazowa płatność za wykonanie Usługi będzie stanowiła 
iloczyn przejechanych kilometrów w celu wykonania Usługi oraz ceny za 1 km, którą Strony 
uzgadniają w wysokości ……………………. zł brutto (słownie: ………………………………………….) przy                     
……..-osobowych autokarach lub ………… zł brutto (słownie: ………………………………………..) przy 
…………..-osobowych autokarach. Szacunkowa kwota za wykonanie całej usługi w okresie od        
1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wynosi brutto ………………………………………….. 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………..). 

2. Po każdorazowym wykonaniu Usługi, Wykonawca wystawi fakturę VAT opiewającą na kwotę 
ustaloną na zasadach wskazanych w § 4 ust 1 Umowy (dalej: „Faktura”).  

3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kwoty, na którą opiewa Faktura w terminie 21 dni 
od dnia jej otrzymania, na rachunek bankowy nr……………………………………………………………..  

4. Wykonawca w cenie przewozu (brutto) powinien ująć 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. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, Składając ofertę, 
informuje Zamawiajacego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania                            
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 

6. Strony ustalają, iż za opóźnienia w płatnościach Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty 
odsetek wysokości ustawowej.  

7. Zamawiający nie zapewnia kierowcom noclegów w Warszawie i w Pieczarkach oraz posiłków                    
w Warszawie. 
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  § 5 

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 zawinionego niewykonania przez Wykonawcę usługi objętej niniejszą Umową, 
Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych 
przez Zamawiającego celem wynajmu w innej firmie przewozowej autokarów niezbędnych 
do wykonania takiej usługi wg stawek rynkowych. 

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

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.        
2014.782 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. 
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§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 

  

 


