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Białystok, ………………………… 

 

UMOWA 

zawarta dnia................ pomiędzy: 
 
Perfect Project Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Wołodyjowskiego 5, 15-272 Białystok, reprezentowaną przez: 
Grzegorza Orłowskiego – Prezesa Zarządu, 
Michała Średzińskiego – Członka Zarządu, 
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” 
a  
…................................................................................................................................................................................ 
 
reprezentowanym przez: …...................................................................................., zwanego dalej „Wykonawcą”, 
łącznie zwanych „Stronami”. 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu  
„GASTROMIN” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, zwanego dalej Projektem. 
Strony zawierają umowę następującej treści: 
 

§ 1 
Zgodnie z wyceną złożoną przez Wykonawcę, Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje  
do realizacji wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu transportu, ubezpieczenia, opiece i prowiantu na rzecz 24 uczniów i 2 
przedstawicieli kadry pedagogicznej do i z siedziby partnera zagranicznego celem udziału stażach zagranicznych w terminie: 09 
lipca 2018r. i 27 lipca 2018r. na trasie Wysokie Mazowieckie - Wojewodzin – Wilno – Wojewodzin – Wysokie Mazowieckie. 

§ 2 
1. Wykonawca do realizacji zamówienia użyje własnych zasobów mając na uwadze treść Umowy oraz wymagania o których 

mowa w prośbie o wycenę przedmiotowego zamówienia. 
2. Wykonawca zapewni transport osób na ww. trasie przejazdu, sprawnym pojazdem posiadającym ważne badania techniczne 

oraz ubezpieczenia niezbędne do przewozu osób w transporcie zagranicznym: 
09.07.2018r. (poniedziałek) 
08:00 – odjazd spod siedziby Szkoły w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Władysława Pelca 11, 18-200 Wysokie Mazowieckie, 
a następnie kolejna grupa uczestników spod siedziby szkoły w Wojewodzinie, Wojewodzin 52, 19-200 Grajewo 
27.07.2018r. (piątek) 
ok. 16:00 – odjazd spod Hotelu – Ecotel**, Slucko g. 8, Vilnius 09312, Litwa, 
Telefon: +370 5 210 2700. 

3. Wykonawca zobowiązuje się podstawić pojazd wraz z kierowcą w miejscu i w czasie wskazanym przez Zamawiającego. 
4. W przypadku awarii pojazdu w czasie trwania usługi, która uniemożliwia dalszą jazdę, Wykonawca zobowiązuje się do 

naprawy lub podstawienia zastępczego pojazdu tej samej klasy w terminie nie dłuższym niż 4 godziny.  
5. Działania niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy będą realizowane niezwłocznie w terminie, w którym 

Wykonawca jest w stanie w normalnym trybie pracy daną czynność wykonać na podstawie dyspozycji składanych przez 
Zamawiającego na piśmie, ustnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. 

6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za uczestników wyjazdu przez czas trwania podróży. 
§ 3 

1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 
……………………………. zł (słownie: …………………………………………………………….).  

2. Dostawca zastosuje właściwą stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami właściwymi dla wykonania 
przedmiotowego zamówienia. 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru potwierdzający prawidłowość wykonania przedmiotu umowy, 
podpisany przez Koordynatora Projektu. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w sobie wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją niniejszej 
Umowy. 

5. Płatność  będzie dokonana jednorazowo. 
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6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od prawidłowo 
wystawionej i przedłożonej Zamawiającemu faktury VAT wraz z zaakceptowanym przez Koordynatora Projektu protokołem 
odbioru. 

7. Strony zgodnie ustalają, iż dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy. 
8. W przypadku braku środków o jakich mowa w powyższym ustępie na rachunku Wykonawcy, płatność z tytułu niniejszej 

umowy nie będzie uznana za opóźnioną. 
§ 4 

1. Strony ustalają karę umowną za niezapewnienie przez Wykonawcę warunków związanych  
z wykonaniem umowy (niezapewnienie któregokolwiek z warunków przedstawionych w wycenie, opóźnienia 
przyjazdu/wyjazdu itd.) lub nienależyte wykonanie usługi - do wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 
po 1% za każde pojedyncze uchybienie na rzecz Zamawiającego. 

2. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie niweczy prawa Wykonawcy i Zamawiającego do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych właściwymi przepisami Kodeksu Cywilnego. 

3. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający potrąci z 
wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tej kary i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy. 

§ 5  
1. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia 

obowiązków każdej ze Stron.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia lub 

niedotrzymania warunków umowy przez Wykonawcę. 
§ 6  

W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
§ 7 

Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas określony tj. czas realizacji przejazdu.  
§ 8 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej Umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. W sprawach nie unormowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o 
transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371 z późn. zm.). 

§ 9 
Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności i są skuteczne po 
podpisaniu przez obie Strony. 

§ 10 
Umowa jest sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 
                   ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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