DA.PM.232.31.2019
UMOWA PUE/…………………
Zawarta w dniu …………… pomiędzy:
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock,
NIP: 774-24-72-620, reprezentowaną przez: dr przez: prof. nadzw. dr hab. n. med. Macieja
Słodkiego – Rektora PWSZ w Płocku, zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
Firmą:
NIP:

……………………………………………………………………………………………
………………….,

REGON:

…………………………..

…………………………………………………….

–

reprezentowaną

właściciela

firmy,

przez

zwanym

Pana
dalej

„Wykonawcą”.
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługa transportu 17 osobowej grupy w dniu 15.04.2019 r. oraz w dniu 16.04.2019 r. w ramach wizyty studyjnej
realizowanej w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w Warszawie oraz w Centrum
Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP w Warszawie w projekcie pn. „Podnoszenie
kompetencji studentów PWSZ w Płocku w odpowiedzi na zapotrzebowania gospodarki, rynku
pracy i społeczeństwa” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś
Priorytetowa III – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 – Kompetencje
w szkolnictwie wyższym (projekt nr POWR.03.01.00-00-K305/15).
2. Termin realizacji zamówienia: …………………………………………..
3. Umowa zawarta jest na czas przejazdu tam i z powrotem zgodnie z trasą opisaną w § 2 ust. 2.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia paliwa w ilości niezbędnej na przejazd
zaplanowaną trasą, zapewnia niezbędną dokumentację dla środka transportu oraz ponosi
odpowiedzialność za jego właściwe przygotowanie techniczne.
§2
1. Rodzaj transportu: Autokar
2. Nr rejestracyjny Autokaru: ……………. rok produkcji …………………
3. Ustala się miejsce podstawienia transportu na dzień ………………………………….. w celu
sprawdzenia przez Policję stanu technicznego oraz wymogów bezpieczeństwa pojazdu.
4. Trasa przejazdu :
a) Wyjazd 15.04.2019 r. o godz. 8.15 z parkingu przy Orlen Arena w Płocku, Plac Celebry
Papieskiej 1, 09-400 Płock do Warszawy, ul. Karowa 10, 05-077 Warszawa.
b) 16.04.2019 r. o godz. 8.15 z parkingu przy Orlen Arena w Płocku, Plac Celebry
Papieskiej 1, 09-400 Płock do Warszawy, ul. Płk. Kazimierza Leskiego 7, 01-285
Warszawa
c) Powrót 15.04.2019 r. o godz. 18.00 z Warszawy, ul. Karowa 10, 05-077 Warszawa na
parking przy Orlen Arena w Płocku, Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock
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d) 16.04.2019 r. o godz. 18.00 z

Warszawy, ul. Płk. Kazimierza Leskiego 7, 01-285

Warszawa na parking przy Orlen Arena w Płocku, Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400
Płock
5. Wykonawca zobowiązuje się do odebrania grupy z ww. miejsc i dostarczanie pod wskazane
adresy w wyznaczonych godzinach.
7. W przypadku awarii środka transportu na trasie lub niedopuszczenia go przez policję lub inne
organy do tego uprawnione do jazdy, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w trybie
natychmiastowym, a w przypadku braku takiej możliwości zobowiązuje się do zapewnienia
innego środka transportu o tożsamym standardzie na koszt własny

8. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego
transportu drogowego, stosowanie do treści ustawy z dnia 06 września 2001 r. o
transporcie drogowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 z późn.zm.), a ponadto
posiada aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW w zakresie ryzyka
wynikającego z prowadzonej działalności.
§4
1.

Obowiązkiem wykonawcy jest:
a) podstawienie transportu do 15 minut od wyznaczonej godziny krótszy czas
oczekiwania traktowany będzie, jako naruszenie warunków umowy.
b) informowanie na bieżąco zamawiającego o sytuacji, o której mowa w podpunkcie a),
Zamawiający w tym celu skontaktuje się ze grupą studentów i opiekunów w celu
rozwiązania problemu.
c) realizowanie przejazdu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa drogowego.
§5

2.

Nadzór nad realizacją umowy ze strony:
a) Zamawiającego sprawuje P. Agnieszka Nowosielska…………… tel: ……...
b) Ze strony Wykonawcy sprawuje: ……………. ……………..
§6

1. Wynagrodzenie

Wykonawcy

za

usługę

transportu

osób

wynosi:

……………………………………………………………………
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, płatne będzie przelewem w
terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony protokół
zdawczo-odbiorczy.
3. Termin zapłaty na fakturze powinien zostać określony wyrażeniem ”zgodnie z umową”. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w doręczonej fakturze lub załącznikach,
termin zapłaty wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym Wykonawca usunie
stwierdzone uchybienia, bez skutków materialno-prawnych dla Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
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2.

Zmiana stawki podatku VAT następuje z mocy prawa. W takim wypadku odpowiedniej
zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy.

3.

Faktura ma zawierać zestawienie asortymentowe, ilościowe i kwotowe (ceny jednostkowe)
oraz symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU).

4.

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer NIP 774-24-72-620
i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu.

5.

Wykonawca jest / nie jest podatnikiem podatku VAT, NIP: ……………… REGON:
…………………
§7

1.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

2.

W przypadku opóźnienia Wykonawcy w podstawieniu środka transportowego zgodnie z §2,
przekraczającego 15 minut, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w
kwocie 200 zł za opóźnienie.

3.

W przypadku naruszenia wymogów określonych w § 2 ust. 7 niniejszej Umowy, Wykonawca
zapłaci na rzecz Zamawiającego kwotę 40 % wynagrodzenia tytułem kary umownej, za każde
naruszenie.

4.

Za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 40% maksymalnego
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w §6 ust.1.niniejszej
Umowy.

5.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu od
Zamawiającego wynagrodzenia.

6.

Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.
§8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Umowa niniejsza jest wiążąca dla obu stron z chwilą jej podpisania i może być zmieniona
jedynie w drodze pisemnego porozumienia (aneksu).
3. Spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
4. Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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