
Załącznik nr 3
Do Zapytania ofertowego z dnia 20.06.2022 r.

UMOWA NA REALIZACJĘ USŁUGI
TRANSPORTOWEJ

zawarta w Hrubieszowie, w dniu....................................r. pomiędzy:

Powiatem  Hrubieszowskim,  ul.  Narutowicza  34,  22-500  Hrubieszów,  NIP
9191732829,  w  imieniu  którego  działa  Zespół  Szkół  nr  3  w  Hrubieszowie,  ul.
Żeromskiego 11, 22-500 Hrubieszów,

reprezentowanym przez:

Pana  Dariusza  Szadowskiego–  Dyrektora  Zespołu  Szkół  nr  3  w  Hrubieszowie
działającego  z  upoważnienia  Zarządu  Powiatu  Hrubieszowskiego   –
Pełnomocnictwo  z dnia 15.02.2022 r.,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

firmą ……
reprezentowaną przez …...

zwaną  dalej

„Wykonawcą”,  o

następującej treści:

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia  publicznego  w  trybie  zapytania  ofertowego  o  wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty ............. złotych netto
na podstawie regulaminu  obowiązującego  u  Zamawiającego.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  umowy  jest  usługa  transportowa  –  organizacja  transportu
międzynarodowego  dla  10  osób w  ramach  projektu  Zmiana  zaczyna  się  od
pierwszego kroku! Mobilność kadry Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie, nr projektu:
2021-1-PL01-KA122-SCH-000018491 realizowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Erasmus+.



2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  zamówienia  zgodnie  z  zasadami
Realizacji  projektów  współfinansowanych  z  Unii  Europejskiej  w  ramach  programu
Erasmus+  oraz zapisami  umowy  o dofinansowanie projektu o numerze   2021-1-
PL01-KA122-SCH-000018491.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy  z  zachowaniem
należytej staranności oraz zawodowego charakteru swojej działalności.

4. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy
w zakresie i na warunkach w niej określonych.

§2
Termin i warunki realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zrealizowania  przedmiotu  umowy  w  terminie:
pomiędzy  1  lipca  a  30  września  2022  roku. dla  realizacji  transportu
międzynarodowego osób zgodnie   z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Zamówienie będzie realizowane na trasie:
a) Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie, ul. Żeromskiego 11, 22-500 Hrubieszów –

Braga, Portugalia  i  z powrotem, dla 10 osób uczestniczących w mobilności
zagranicznej w jednej grupie wyjazdowej.

3. Dokładne miejsce  i  czas  wyjazdów  zostaną  uzgodnione  pomiędzy  Wykonawcą,
a Zamawiającym w trakcie realizacji niniejszej umowy.

4. Wykonawca ponosi wszelkie opłaty związane z realizacją usługi, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca  oświadcza,  iż  posiada  wszelkie  uprawnienia  wynikające  z  przepisów
prawa  powszechnie  obowiązującego  w  zakresie  wykonywania  międzynarodowego
transportu drogowego i lotniczego osób.

6. Za  każdym  razem,  transport  będzie  obejmował  przewóz  osób  oraz  bagażu
uczestników, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

7. W przypadku awarii środka transportu lądowego  na trasie lub niedopuszczenia go
przez policję lub inne organy do tego uprawnione do jazdy, Wykonawca zobowiązuje
się do organizacji transportu zastępczego umożliwiającego niezwłoczną kontynuację
podróży w szczególności wykupionych przelotów.

8. Wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  Zamawiającego  wynikłe  z
powodu przedłużenia się podróży do miejsca pobytu i podróży powrotnej, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy (np.: opóźnienia na przejściach granicznych, złe warunki
atmosferyczne, nieprzewidziane awarie samolotu itp.).

9. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

a) działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu

usług; przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można
było przewidzieć ani uniknąć, albo

c) siłą wyższą



10. Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia gdy:
a) odmówiono uczestnikowi wydania paszportu, wizy albo brak jest dokumentów

uprawniających  do  przekroczenia  granicy  (paszport,  wiza,  ewentualne
zaświadczenie o szczepieniu,  negatywny wynik testu na obecność Covid 19
wskazanego w wytycznych wjazdowych właściwych dla kraju docelowego, itp.)

b) Zamawiający nie przedłożył wymaganych dokumentów
c) Uczestnik  nie  przybył  na  zbiórkę  (przy  wyjeździe  zbiorowym  środkiem

transportu)
d) Uczestnik nie zgłosił się w miejscu realizacji świadczeń prowadzonych przez

przedstawiciela Wykonawcy
e) Uczestnik rezygnuje z powodu choroby lub innych przypadków losowych
f) Uczestnikowi uniemożliwiono przekroczenie granicy przez służby graniczne.

11. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego kosztami już poniesionymi na skutek
rezygnacji bez względu na termin jej złożenia.

§3
Cena i warunki płatności

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
(ceny)  brutto:  …………………  EUR  w  tym  obowiązujący  podatek  VAT  (słownie:
……………………………………………………………………………………)

2. Powyższe wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie  koszty  realizacji
przedmiotu umowy z wyłączeniem ryzyk leżących po stronie Zamawiającego.

3. Zamawiający zapłaci  wynagrodzenie za usługę na podstawie wystawionych faktur
obejmujących  oddzielne  rozliczenie  każdej  z  grup  wskazanych  w  ofercie  w
kolejności:

a) faktura zaliczkowa obejmująca 80% kwoty przypadającej na rozliczaną grupę
wystawiona po przekazaniu imiennej listy uczestników jednak nie później niż na
21 dni przed terminem realizacji usługi oraz 

b) faktura rozliczająca obejmująca 20% kwoty przypadającej na rozliczaną grupę
wystawiona po przekazaniu przez Wykonawcę szczegółów dotyczącej podróży,
w szczególności potwierdzenia rezerwacji biletów lotniczych.

4. Podstawą  do  wystawienia  faktury  rozliczającej  jest  przekazanie  przez
Zamawiającego  wszystkich  szczegółów  dotyczących  podróży  drogą  lądową  i
lotniczą, w szczególności potwierdzenia rezerwacji biletów lotniczych.

5. Faktury wystawione przez Wykonawcę, muszą wskazywać numer projektu.
6. Faktury zostaną wystawione w walucie euro.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania poprawnie wystawionej faktury na adres:

sekretariat@zsnr3.pl

8. Zamawiający zapłaci cenę wykonania usługi przelewem na konto wskazane przez
Wykonawcę  na  fakturze,  w  terminie  7  dni  od  daty  otrzymania  prawidłowo
wystawionych  faktur.  Za  dzień  zapłaty  uważa  się  dzień  obciążenia  rachunku
Zamawiającego.

9. Zamawiający jest  uprawniony do odmowy zapłaty  ceny w przypadku  wystawienia
faktury w sposób niezgodny z ust 4 i 5.



10.Fakturę/rachunek należy wystawiać na:
Nabywca: Powiat Hrubieszowski 

Ul. Narutowicza 34, 22 – 500 Hrubieszów

NIP 919 173 28 29
Odbiorca: Zespół Szkół nr 3w Hrubieszowie
Ul. Żeromskiego 11, 22- 500 Hrubieszów

§4
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

1. Nadzór nad realizacją umowy sprawuje:
1.1 ze strony Zamawiającego – …………………, 

e-mail:…………………….  telefon: +48………………,           

adres do doręczeń: ……………………………………...

1.2 ze strony Wykonawcy – ………………………… 

e-mail: ……………………………, telefon: ……..…………, 

adres do doręczeń: ..…..……..…………………. .

2. Sposób  konsultacji  i  zgłaszania  uwag,  strony  umowy  ustalą  wzajemnie  w  trakcie
realizacji umowy.

3. Na wyraźne życzenie Zamawiającego korespondencja w określonym zakresie  może
być prowadzona w sposób przez niego wskazany.

§5
Kary umowne

1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary umowne  w  wysokości  do  10%  ceny
określonej w §3 ust. 1:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,

b) za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę
o ile wypłacone wynagrodzenie zostanie uznane przez Instytucję Finansującą za 
niekwalifikowane.

2. Za nienależyte wykonanie umowy, przyjmuje się brak zapewnienia transportu na
trasie  międzynarodowej  w  terminie  wskazanym  w  §2  ust.  1.  na  warunkach
wskazanych w §2 ust. 2-11 uniemożliwiającego realizację programu mobilności.

3. W razie  nieuregulowania  przez  Zamawiającego  płatności  w  ustalonym  terminie,
Wykonawca  ma  prawo  żądać  zapłaty  odsetek  za  opóźnienie  w  wysokościach
ustawowych.

4. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w §3 ust. 1.
5. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za

szkody przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§6
Warunki odstąpienia od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:



a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie  leży  w interesie  publicznym,  czego nie  można było  przewidzieć  w
chwili zawarcia umowy;

b) w razie niewywiązywania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy,
w  szczególności  niewykonania  obowiązków  wskazanych  w  §2  oraz  w  razie
nienależytego wykonywania umowy.

2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości  o  okolicznościach  uzasadniających  wykonanie  prawa  odstąpienia,
poprzez  złożenie  oświadczenia  w  formie  pisemnej  pod  rygorem nieważności  po
uprzednim niezastosowaniu się przez Wykonawcę do upomnienia.

3. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia Wykonawca może
żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu  wykonania  części umowy
zastrzeżeniem §2 ust. 8-11.

§ 7
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do przetwarzania dane osobowe
uczestników Projektu w następującym zakresie:

a) imię i nazwisko;
b) płeć;
c) data urodzenia.
d) dane dotyczące dokumentów podróży: rodzaj, seria i nr, data wydania, data ważności

2. Wykonawca  oświadcza,  iż  dysponuje  odpowiednimi  środkami,  w  tym  należytymi
zabezpieczeniami  umożliwiającymi  przetwarzanie  danych  osobowych  zgodnie    z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z
2018 r. poz. 1000) służąca stosowaniu rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich  danych  oraz   uchylenia   dyrektywy   95/46/WE   (ogólne   rozporządzenie  o
ochronie danych).

3. Wykonawca  oświadcza,  iż  przygotował  stosowną  dokumentację  wymaganą  od
podmiotu,  któremu   powierzono   przetwarzanie   danych   osobowych,   zgodnie   z
postanowieniami  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  10  maja  2018  r.  o  ochronie  danych
osobowych  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1000)  służąca  stosowaniu  rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§8
Zmiany w umowie

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące:



2.1. terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających
się  przewidzieć  przed  zawarciem  umowy,  np.  działanie  siły  wyższej,  jeżeli
okoliczność ta nie była zależna od Wykonawcy.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 2 pkt. 2.1. strony ustalają nowy
termin realizacji przedmiotu umowy.

§9
Postanowienia końcowe

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy
Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej  umowy strony poddają
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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