
UMOWA 
 
Zawarta w dniu 17 września 2021 r. w Lublinie, pomiędzy:  
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
a 
 
Klubem Uczelnianym AZS Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, z siedzibą w Lublinie przy 
ul. Langiewicza 22, 20-032 Lublin, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w 
Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr  0000056079, NIP: 712-24-89-359, który 
reprezentują: 
 

1. Rafał Walczyk – Prezes Zarządu 
2. Jarosław Cierniak – Wiceprezes Zarządu 

 
zwanym dalej Zamawiającym 
 
zwanymi dalej łącznie Stronami  
 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na skutek wyboru oferty Wykonawcy jako 
najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej 30.000 euro, prowadzonego poza ustawą z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U 2021. 464) na: „Usługę wynajmu autokarów wraz z 
kierowcą do przewozu od 9 do 50 pasażerów”. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem Umowy jest wzajemne określenie praw i obowiązków Stron wynikających ze 
świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wynajmu autokarów wraz z 
kierowcą do przewozu od 9 do 50 pasażerów. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania stałych przewozów zleconych przez 
Zamawiającego na warunkach określonych w niniejszej umowie, a Zamawiający 
zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia. 

 
§ 2 

Ogólne warunki przewozów  
1. Przewozy będą realizowane w systemie „od drzwi do drzwi” – z podanego adresu przez 

Zamawiającego na podany adres docelowy. 
2. Przewozy będą wykonywane w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego, na zlecenie 

przekazane Wykonawcy za pomocą e-mail, telefonicznie lub za pomocą aplikacji/strony 



internetowej Wykonawcy. Zgłoszenie telefoniczne zostanie niezwłocznie potwierdzone e-
mail bądź faksem.  

3. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego zlecenie jednostkowe na wykonanie usługi 
przewozu najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej realizacji.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówionej usługi. Informację o 
rezygnacji Zamawiający przekaże Wykonawcy faksem, e-mail, lub telefonicznie: na 
wykonanie usługi nie później niż 6 godzin przed planowanym świadczeniem usługi. 

5. Przewozy będą odbywały się najkrótszą trasą wskazaną według google maps. W sytuacji, 
gdy istnieją trasy alternatywne (np. autostrada), Wykonawca ma obowiązek uzgodnić 
trasę z Zamawiającym przed wykonaniem zleconej usługi. 

6. Każdorazowo potwierdzeniem zrealizowanej usługi będzie karta drogowa lub inny 
dokument potwierdzający m.in. liczbę przejechanych kilometrów, trasę przejazdu, czas 
przejazdu, rodzaje pojazdów wraz z podaniem marki pojazdu i numeru rejestracyjnego, 
godziny, daty wyjazdu i powrotu, z podpisem trenera/kierownika sekcji/grupy. 

7. Wykonawca obowiązany jest do posiadania aplikacji/strony internetowej umożliwiającej 
zamówienie przewozu, umożliwiającej Zamawiającemu kontrolę przewozu w trakcje jego 
trwania (nr rejestracyjny pojazdu, dane osobowe kierowcy, miejsce wyjazdu, miejsce 
docelowe, godzina wyjazdu, planowana godzina przyjazdu. 

8. Wykonawca obowiązany jest do podstawienia pojazdu wraz z kierowcą w terminie i 
miejscu wskazanym w zleceniu. W przypadku opóźnienia w podstawieniu pojazdu 
powyżej 15 minut Wykonawca obowiązany jest do telefonicznego poinformowania 
Zamawiającego. Brak informacji będzie traktowany jak nie podstawienie pojazdu i będzie 
skutkował naliczeniem kary umownej. 

9. Wykonawca będzie świadczył usługi we wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do 
niedzieli oraz w święta.  

10. Na dzień przed planowanym wyjazdem przedstawiciel upoważniony przez Wykonawcę 
lub kierowca jest zobowiązany skontaktować się z trenerem/kierownikiem sekcji na 
telefon podany w zleceniu w celu ustalenia szczegółów trasy przejazdu oraz miejsca 
podstawienia autokaru.  

 
§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zapewnia sprawne technicznie środki transportu do wykonywania 

przewozów, spełniające wymagania opisane w SIWZ, wymagania techniczne określone 
przepisami prawa, posiadające aktualne ubezpieczenie OC i NW. 

2. Wykonawca winien dysponować taką ilością środków transportu, by zapewnić, w tym 
samym czasie, przewóz zgodnie ze zleceniem Zamawiającego. Możliwe jest wykonanie 
więcej niż jednego transportu równolegle. Wykonawca powinien dysponować flotą 
pojazdów umożliwiających realizację takiego zamówienia.  

3. W przypadku awarii środka transportu w trakcie przejazdu lub wystąpienia innych zdarzeń 
uniemożliwiających kontynuację przewozu dotychczasowym pojazdem, Wykonawca ma 
obowiązek podstawić niezwłocznie, na własny koszt, pojazd zastępczy o takich samych 
parametrach technicznych i wyposażeniu.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z 
eksploatacją i używaniem pojazdów, w tym również dodatkowych kosztów związanych z 
awarią pojazdów.  



5. Wykonawca zapewni wykwalifikowanych kierowców, posiadających stosowne 
uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz spełniających wymagania 
określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. 
Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.), Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414, z późn. zm.). 

6. Wykonawca odpowiada za sprawność techniczną pojazdów służących do wykonania usług 
stanowiących przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga, aby pojazdy służące do 
wykonania usług spełniały wszelkie wymagania techniczne i bezpieczeństwa zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  

7. Wykonawca obowiązany jest do każdorazowego ustalenia trzeźwości kierującego 
pojazdem, a przypadku stwierdzenia, że stan kierowcy wskazuje na spożycie alkoholu lub 
środków odurzających, odsunięcia go od wykonywania pracy.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszelkich warunków wynikających z 
przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, Ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o transporcie drogowym oraz Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo 
przewozowe (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 1173).  

9. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług 
przewozu. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia 
jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda 
materialna spowodowana działalnością Wykonawcy.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia pasażerów i mienia od wszelkich szkód 
powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem.  

11. Wykonawca musi zapewnić przewożonym osobom odpowiednie warunki bezpieczeństwa 
i higieny, w szczególności: utrzymanie w czystości i porządku pojazdów, sprawną 
klimatyzację, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i BHP, a w pojazdach 
wyposażonych w toaletę – dostęp do toalety  

 
§ 4      

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Za wykonanie usług, będących przedmiotem niniejszej umowy Zleceniodawca 

zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie: 
a) W przypadku przewozu busami od 9 do 20 pasażerów - …………. zł brutto za 1km 
b) W przypadku przewozu autokarami powyżej 21 pasażerów - ………….. zł brutto za 1 km 
z zastrzeżeniem ust. 2 

2. W przypadku przewozów na terenie woj. Lubelskiego krótszych niż 100 km obowiązuje 
cena ryczałtowa, każdorazowo uzgodniona pomiędzy stronami przy zlecaniu przewozu.  

3. W cenie jednostkowej wykonawca uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do 
prawidłowego wykonania usługi, w tym: wynagrodzenie kierowców, ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne, podatki, planowane postoje, koszty wyżywienia i noclegu 
kierowców, koszty ubezpieczenia pasażerów i bagażu w czasie przejazdu, opłaty drogowe 
(w tym VIATOLL, koszty eksploatacji i utrzymania pojazdów, koszt paliwa, opłaty za 
parkingi. 

4. Przy przewozach zagranicznych wykonywanych poza granicami Polski cena jednego 
kilometra nie powinna zawierać kosztu podatku VAT obowiązującego w danym kraju.  



5. Wynagrodzenie wykonawcy będzie wypłacone za faktycznie przejechaną ilość 
kilometrów. 

6. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów dojazdu środka transportu Wykonawcy do 
miejsca wyjazdu oraz kosztów „powrotu” środka transportu do bazy transportowej 
wykonawcy, co oznacza, iż faktyczna liczba przejechanych kilometrów to odległość 
liczona po drogach publicznych ze wskazanego przez Zamawiającego punktu wyjazdu do 
punktu docelowego i z powrotem do punktu wyjazdu.  

7. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, 
w terminie 14 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

8. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie przez Wykonawcę faktur VAT bez podpisu 
odbiorcy i doręczenia ich za pomocą e-mail na adres: biuro@azs.umcs.pl 

 
§ 5      

Czas trwania Umowy 
Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia 17 września 2021 r. do dnia 30 czerwca 
2022 r.  

 
§ 6    

Rozwiązanie Umowy, kary umowne i odszkodowanie 
1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 30-dniowego 

okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę obowiązków 
określonych w niniejszej Umowie, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do wykonania 
obowiązków.  

2. Wykonawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 30-dniowego 
okresu wypowiedzenia w sytuacji opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia 
trwającego dłużej niż 30 dni i niewypłacenia wynagrodzenia pomimo pisemnego 
wezwania przez Zleceniobiorcę. 

3. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku trzeciego niepodstawienia przez Wykonawcę pojazdu w miejscu i czasie 
określonym w Zleceniu lub trzykrotnej nieuzasadnionej odmowy wykonania przewozu.  

4. Za każde niepodstawienie przez Wykonawcę pojazdu w miejscu i czasie określonym w 
Zleceniu Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1.000 zł brutto 
(jeden tysiąc złotych). Niezależnie od zapłaty kary umownej Wykonawca obwiązany jest 
do zwrotu uzasadnionych wydatków, które Zamawiający poczynił w celu zrealizowania dla 
danej sekcji przewozu przez innego przewoźnika na skutek niepodstawienia pojazdu przez 
Wykonawcę. 

5. Za każdą nieuzasadnioną odmowę wykonania przewozu Zamawiający naliczy Wykonawcy 
karę umowną w wysokości 1.000 zł brutto (jeden tysiąc złotych). Niezależnie od zapłaty 
kary umownej Wykonawca obwiązany jest do zwrotu uzasadnionych wydatków, które 
Zamawiający poczynił w celu zrealizowania dla danej sekcji przewozu przez innego 
przewoźnika na skutek nieuzasadnionej odmowy wykonania przewozu przez Wykonawcę. 

6. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu 
przysługuje odszkodowanie w wysokości 1.000 zł (tysiąc złotych) za każdy pełny miesiąc 
pozostały do zakończenia umowy. 



7. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy 
przysługuje odszkodowanie w wysokości 1.000 zł (tysiąc złotych) za każdy pełny miesiąc 
pozostały do zakończenia umowy. 

8. Zapłata odszkodowania określonego w pkt. 7 i pkt. 8 wyłącza możliwość dochodzenia 
szkody na zasadach ogólnych. 

 
§ 7  

Rozwiązywanie sporów 
1. Wszelkie spory związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane 

przez Strony na drodze polubownej. 
2. Ewentualne nierozstrzygnięte spory mogące wyniknąć między Stronami w związku z 

niniejszą Umową, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla 
siedziby Zamawiającego. 

 
§ 8 

Inne postanowienia 
1. Zamawiający przewiduje zlecanie przewozów w przeważającej ilości dla 9-20 pasażerów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru innego przewoźnika, w tym również 
takiego, który nie brał udziału w niniejszym postępowaniu do zlecania mu przewozów 
powyżej 21 pasażerów. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia. 

2. Umowa niniejsza w sposób wyczerpujący reguluje wszelkie stosunki prawne miedzy 
Stronami i uchyla wszelkie dotychczasowe uzgodnienia pisemne i ustne.   

3. Strony zobowiązane są do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji (w 
szczególności dotyczących wzajemnych obowiązków stron i wynagrodzenia) uzyskanych 
w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z negocjacjami, 
zawarciem i wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 
jednym dla każdej ze Stron.  

 
 
 
 

____________                                                                     ____________ 
Zamawiający                                                                         Wykonawca 

 
 


