OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY 2

Zał. nr 5
Wzór Umowy dla Zad. nr 2
DOA/

/

/2016

zawarta w dniu …………….... pomiędzy:
Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 38
45-075 Opole, NIP: 754-289-87-97 Regon: 160128701
reprezentowanym przez Rolanda Wrzeciono – Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….
……….…………………………………………………….……………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………..………
zwanym dalej Wykonawcą

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w związku z organizacją
przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki spotkań, warsztatów i wizyt przygotowawczych
w ramach Projektu 9.2.1 Opolskie Szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
współfinansowanego ze środków RPO WO 2014 – 2020.
2. Usługa realizowana będzie w ramach Projektu 9.2.1 Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej
rynku pracy 2.
3. Termin realizacji usługi: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2018 r.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 A do niniejszej Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami oraz z należytą starannością.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania jednostkowej usługi transportowej
w uzasadnionych przypadkach.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania ewentualnych uwag do jakości i poziomu
obsługi w trakcie realizacji usługi, które Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić.
8. Realizowane usługi transportowe odbywać się będą na terenie województwa opolskiego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza realizację usługi transportowej poza
granicami województwa opolskiego z puli km oraz wskazanym środkiem transportu podanych
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w § 2 ust. 1 SOPZ stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy po stawkach obowiązujących
dla danego typu pojazdu.
9. Realizowane wyjazdy będą jednodniowe. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający
dopuszcza realizację wyjazdów jednostkowych dłuższych niż jeden dzień po uprzednim
uzgodnieniu z Wykonawcą.

§2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie
do wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie do wykonania przedmiotu Umowy wyłącznie przy
pomocy osób – kierowcy/ów posiadających odpowiednie uprawnienia.
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania personelu skierowanego do wykonania usługi,
jak i za działania i zaniechania własne.
4. Wykonawca zapewnia, że jego pracownicy, podwykonawcy oraz inne osoby, które w jego imieniu
będą brały udział w wykonywaniu przedmiotu Umowy, posiadają należyte przygotowanie do
wykonywanych czynności, w tym stosowną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie oraz wymagane
prawem badania.

§3
Dokumentem potwierdzającym realizację każdego jednostkowego zamówienia będzie protokół
potwierdzający prawidłowe wykonanie danego zamówienia sporządzony po zakończeniu każdego
wyjazdu zawierający szczegółowe rozliczenie danego wyjazdu co stanowić będzie podstawę do
ustalenia wysokości wynagrodzenia za dany wyjazd.

§4
WYMOGI DOTYCZĄCE WYNAGRODZENIA
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w ramach danego wyjazdu
w kwocie brutto za każdą jednostkową realizowaną fakturę na podstawie ilości przejechanych km
x stawka za 1 km dla danego typu pojazdu.
2. Stawka za 1 km wynosi odpowiednio:
1) dla busa osobowego o liczbie miejsc siedzących 8 + 1 przy wyjeździe krajowym:…………………………zł
brutto
2) dla autokaru/ autobusu o liczbie miejsc siedzących do 55 – przy wyjeździe krajowym:……………zł
brutto
3. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosić będzie:
……………………………………………zł brutto.
4. Zapłata należności za każdą usługę jednostkową nastąpi w terminie do 14 dni od daty wpływu
do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.
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5. Warunkiem wystawienia jednostkowej faktury za jednostkową usługę transportową będzie
potwierdzenie danego zamówienia zgodnie z § 3.
6. Należność płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
7. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§5
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku takiego odstąpienia nie stosuje się kar określonych w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy także w następujących okolicznościach:
1) nie podjęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy
lub przerwania ich wykonania,
2) wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy
w sposób nienależyty, pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy w wykonywaniu
tych obowiązków w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
3) likwidacji działalności Wykonawcy,
4) innego rażącego naruszenia obowiązków określonych w umowie, mimo jednokrotnego
wezwania do zaniechania naruszeń w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 1 lub 2 Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie wyłącznie za prawidłowo wykonaną i potwierdzoną przez Zamawiającego część
Umowy.
4. Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron.
5. Za jednokrotne wezwanie do poprawy w wykonywaniu obowiązków umowy rozumie się wezwanie
Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e - mail wskazany przez Wykonawcę w § 7 ust.2 niniejszej
Umowy.
§6
WYMOGI DOTYCZĄCE KAR UMOWNYCH
1. Wykonawca, za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy, o której
mowa w § 4 ust. 3
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,- zł za każdą rozpoczętą
godzinę opóźnienia w realizacji usługi transportowej.
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3. W przypadku, gdy opóźnienie w podstawieniu określonego środka transportu przekroczy 1 godz.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania zamówienia przez innego przewoźnika na
koszt Wykonawcy.
4. W przypadku opóźnienia w dojeździe do miejsca docelowego wynikającego
z nieznajomości przez kierowcę trasy przejazdu, Wykonawca zapłaci karę umowną
w wysokości 500,- zł za każdą godzinę opóźnienia.
5. W przypadku naruszenia innych postanowień niniejszej Umowy Zamawiający uprawniony jest do
naliczenia kary umownej w wysokości 500,- zł za każde naruszenie postanowień niniejszej Umowy.
6. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia kar umownych w terminie 3 dni od otrzymania
pisemnego wezwania od Zamawiającego przy czym za dochowanie formy pisemnej strony uważają
także przesłanie wezwania na adres email ………………………………….....
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia bez
odrębnych wezwań i powiadomienia.

§7
1.Do reprezentowania Zamawiającego przy realizacji niniejszej Umowy upoważniony jest:
............., email: ……………, tel. …………………
2.Do reprezentowania Wykonawcy przy realizacji niniejszej Umowy upoważniony jest:
.................., email: …………….., tel. …………….

§8
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych
z realizowanym zamówieniem, w tym w szczególności do dokumentów finansowych, na co
Wykonawca wyraża zgodę.

§9
1. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień umowy w następującym zakresie i przy spełnieniu
następujących warunków:
1) zmiana terminu realizacji umowy określonego w § 1 ust. 3 w przypadku zmiany terminu
realizacji projektu 9.2.1 Opolskie Szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
współfinansowanego ze środków RPO WO 2014 – 2020.
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2)

zmiana rozbieżnych lub niejasnych postanowień umowy, o ile zmiana będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisów,
3) poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiana układu
graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu i istoty
umowy,
4) zwiększenie ilości wyjazdów lub/i km wskazanych w § 2 ust. 1 SOPZ, który stanowi załącznik do
niniejszej Umowy, w uzasadnionych przypadkach związanych z realizacją projektu.
5) uszczegółowienie, wykładnia lub doprecyzowanie poszczególnych zapisów umowy,
niepowodujące zmiany celu i istoty umowy.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej.

§ 10
1. W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie
odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu
rzeczowo sądowi w Opolu.

……………………………………………….
Zamawiający

……………………………………………..
Wykonawca
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