
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego DAG-3941-14/2017 

projekt 

Umowa nr …………………. /2017 

zawarta w dniu ………………………2017 roku w Krakowie pomiędzy: 

Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą: 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 
13, NIP: 675-00-07-570, zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez Rektora Uczelni -  prof. Stanisława Tabisza,  
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

a                       

Firmą …………………………………………………………………………………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS, o kapitale zakładowym ………. zł, posiadającą nr REGON …………………….., 
NIP …………………… reprezentowaną przez :  
........................................................................................................................................................ 

*(w.w. zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy będą miały zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy będącego osobą prawną) 

alternatywnie, w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą (w przypadku spółki cywilnej zamawiający uwzględni obydwu 
wspólników bądź ich pełnomocnika) zastosowanie będą miały zapisy: 

…………………………….…… prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod Firmą ………………………z siedzibą  
……………………………, REGON ………………….., NIP …………………, 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”, 

w postępowaniu nie wymagającym stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 tej ustawy. 

Zamawiający i Wykonawca zwani są w treści niniejszej umowy również  Stronami. 

§1  

Przedmiot umowy  

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę transportową – przewóz 
autokarem klasy LUX (minimum dla 30 osób),  klimatyzację, VIDEO, WI-FI z lukiem bagażowym, 
EURO 5,  rok produkcji 2011 lub młodszy, dla uczestników /minimum 30 miejsc/ wyjazdu naukowo 
– artystycznego organizowanego dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki                               
w Krakowie.   
 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 

1) Wynajem autokaru (opisanego w pkt. 1) do realizacji przejazdu na trasie Kraków - Klagenfurt 
- Mediolan - Brenner - Innsbruck -Monachium - Drezno - Kraków  oraz jazdę po w.w. 
miejscowościach (zwiedzanie)  w okresie  od dnia 3 kwietnia do dnia 8 kwietnia 2017 r. 

2)   podatki i opłaty drogowe, koszty autostrad oraz tuneli. 
3) zapewnienie dwóch doświadczonych kierowców znających realia komunikacyjne na terenie 

Włoch, posiadających wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do prowadzenia środków 
transportu z uwzględnieniem zakresu objętego zamówieniem 

 

3. Zapewnienie noclegów i wyżywienia dla dwóch kierowców należy do Wykonawcy  i nie stanowi 
przedmiotu zamówienia. 

§ 2  

Zobowiązania i uprawnienia stron. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością. 
2.   Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne zezwolenie do wykonania usług transportowych.  



3. Wykonawca  zobowiązuje się do realizacji usługi transportowej wykorzystując środki transportu 
spełniające cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie 
normy zharmonizowane, posiadającym ważne badania techniczne i aktualne polisy ubezpieczeń 
komunikacyjnych OC i NNW 

4. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania świadectwa homologacji lub wyciąg ze świadectwa 
homologacji samochodów. 

5. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się min. do: 

a) zapewnienia autokaru sprawnego technicznie i dopuszczonego do ruchu zgodnie z odrębnymi 
przepisami.  

b) zapewnienia autokaru wyprodukowanego najpóźniej w roku 2011. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do potwierdzenia godziny przybycia i powrotu w karcie drogowej 
pojazdu Wykonawcy. 

7. Potwierdzenie powrotu dokonywane przez Zamawiającego jest jednocześnie potwierdzeniem 
odbioru usługi wykonanej przez Wykonawcę. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą wyniknąć z ruchu 
pojazdów oraz działania lub zaniechania działania personelu w trakcie realizacji transportu. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli Wykonawcy pod względem prawidłowości wykonania 
zleceń oraz prawo do kontroli stanu technicznego pojazdu. 

10. Powyższe obowiązki Wykonawca obowiązuje się realizować w ramach każdego wyjazdu objętego 
niniejszą umową. 

§3  

Warunki płatności Zamawiającego 

1. Łączne ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 
………………….…….. złotych brutto słownie (…………………………………………………………………. ) w tym VAT  
w kwocie ……………………………………………. 

2. Wynagrodzenie powyższe uwzględnia koszty wynajmu autokaru, podatki i opłaty drogowe, opłaty 
parkingowe, koszty autostrad, tuneli oraz koszty postoju. 

3. Wpłata należności o której mowa w ust. 3 powyżej zostanie dokonana w terminie  do 30 dni od daty   
otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę po potwierdzeniu 
wykonania przedmiotu umowy przez reprezentanta Zamawiającego,   o którym mowa w § 8 ust. 2 
niniejszej umowy. 

4. Wpłata należności, o której mowa w ust. 3 zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy 
wskazane na fakturze. 

§4  

Termin realizacji 

1.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia -  od dnia 3 kwietnia 2017 do 8 kwietnia 2017 roku  

2. Wyjazd z Krakowa w dniu 3 kwietnia 2017 r. o godz. 23:00. Autokar należy podstawić na parking 

przy Hotelu PTTK Wyspiański, ul. Westerplatte 15,  31-033 Kraków, o godz. 22:30  

3. Powrót do Krakowa w dniu 8 kwietnia 2017 r. w późnych godzinach nocnych, parking przy Hotelu 

PTTK Wyspiański, ul. Westerplatte 15,  31-033 Kraków  

 

 



§5  

Zwłoka i kary umowne 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca 
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:  

a. w wysokości 20% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku niedotrzymania 
terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 1 umowy;  

b. w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy za każdą godzinę  zwłoki                    
w podstawieniu autobusu na miejsce wyjazdu; 

c. w wysokości 20% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od 
umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, z które odpowiada Wykonawca;  

d. w przypadku niedotrzymania warunków transportu, bądź jakichkolwiek innego z wymagań 
określonych w § 2 niniejszej umowy oraz w załączniku nr 1 do umowy,  Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 2 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony pisemne 
taki przypadek, w sumie jednak nie więcej niż 20% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na 14 dni przed dniem rozpoczęcia 
usługi transportowej Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty 
brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 6 ust. 1 lit. b) i c) oraz § 6 ust. 4 
umowy. 

3. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 
na podstawie pisemnego wezwania Wykonawcy do zapłaty, w zależności od wyboru 
Zamawiającego.  

4. Na kary umowne zostanie wystawiona przez Zamawiającego nota obciążeniowa.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 10 dni od otrzymania noty 
obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.  

6. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.  

7. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§6   

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym oraz 
naliczenia kar umownych, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy w sytuacji, gdy:  
a) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z warunkami określonymi                              

w zapytaniu cenowym 

b) Wykonawca nie rozpoczął usługi bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje jej pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

c) Wykonawca w jakikolwiek inny sposób narusza postanowienia niniejszej umowy.  

2.  Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie do 
10 dni od daty kiedy Zamawiający dowiedział się o przyczynie odstąpienia. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej wraz z uzasadnieniem winno być 
przekazane listem poleconym lub bezpośrednio Wykonawcy. 

4. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy lub jej 
części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od powzięcia 
wiadomości o  wystąpieniu takich okoliczności. 
 



§ 7  

Rozwiązywanie sporów 

Spory między stronami mogące zaistnieć na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.  

§ 8  

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została zawarta na czas określony w § 1 umowy.  
2. Strony ustalają swoich reprezentantów uprawnionych do podejmowania szczegółowych ustaleń                

w trakcie realizacji zamówienia:  

1) Zamawiającego reprezentował  będzie: dr hab. Beata Gibała  - Kapecka prof. ASP 

2) Wykonawcę reprezentował(a) będzie: .............................................. 

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

4.  Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności w postaci aneksów, o ile Umowa nie stanowi inaczej. 

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

 

             ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 


