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Załącznik nr 5 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

zawarta w Olsztynie, w dniu ………… r. pomiędzy: 

Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie  

z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 – 719 Olsztyn, 

utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762) 

NIP: 739 30 33 097, REGON: 510 884205,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

którego reprezentuje: 

Kanclerz – dr inż. Aleksander Socha 

a 

………………………………… z siedzibą przy …………………………………, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………., Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………….. 

NIP: ………………., REGON: ……………., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, którego reprezentują: 

……………………………….  – …………………………………… 

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia realizowanego na podstawie art. 138 o 

Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 

oraz Dz. U. z 2016 poz. 1020 ze zm.) 

 

§1 

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja wizyt studyjnych w trzech parkach 

narodowych wraz z przejazdami, noclegami oraz wyżywieniem dla 30 osób z Katedry 

Leśnictwa i Ekologii Lasu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu 

Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu pn.: 

„Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”. 

2. Integralną częścią umowy jest ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami oraz oferta 

Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz 

wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia stanowi załącznik do niniejszej umowy.  
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4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 

staranności. 

 

§2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie od dnia 

09.06.2017 r. do dnia 11.06.2017 r. 

 

§3 

Cena i warunki płatności 

1. Cena, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi: 

Cena brutto: …………….. w tym obowiązujący podatek VAT (słownie: ………………….). 

2. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zapłaci cenę usługi na podstawie wystawionej faktury. 

4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru 

przedmiotu umowy. 

5. Faktura wystawiona przez Wykonawcę, musi wskazywać numer umowy, z której wynika 

płatność. Do faktury należy dołączyć kopię podpisanego przez obie strony protokołu odbioru 

przedmiotu umowy. 

6. Nazewnictwo asortymentu zastosowane w fakturze, musi być zgodne z nazewnictwem 

zastosowanym przez Zamawiającego w formularzu cenowym wg Załącznika nr 3 do 

Ogłoszenia o zamówieniu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres 

wskazany przez przedstawiciela Zamawiającego. 

8. Zamawiający zapłaci cenę wykonania usługi przelewem na konto wskazane przez 

Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§4 

Warunki realizacji  

1. Usługa będąca przedmiotem niniejszej umowy będzie świadczona w terminie określonym 

w §2 ust. 1. 

2. Zadaniem Wykonawcy jest zapewnienie: 

a) transportu uczestników spod siedziby Zamawiającego do miejsca realizacji wizyt 

(wyjazd w dniu 09.06.2017 r. o godzinie 06.00 rano) i z powrotem pod siedzibę 

Zamawiającego (wyjazd w dniu 11.06.2017 r. o godzinie 16.00). Miejscami realizacji 

usługi są: teren Wigierskiego Parku Narodowego, Biebrzańskiego Parku Narodowego 

oraz Białowieskiego Parku Narodowego. 
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b) przejazdów autobusem na trasie Olsztyn – Krzywe (Wigierski Park Narodowy) – 

Osowiec-Twierdza (Biebrzański Park Narodowy) – Białowieża (Białowieski Park 

Narodowy) oraz dodatkowych przejazdów w obrębie odwiedzanych parków (do 50 

km): 

 Dzień 1 (09.06.2017 r.) – Olsztyn (Kortowo) – Krzywe 

 Dzień 2 (10.06.2017 r.) – Krzywe Twierdza-Osowiec – Białowieża 

 Dzień 3 (11.06.2017 r.) – Białowieża – Olsztyn (Kortowo) 

c) środka transportu klasy LUX, klimatyzowanego z liczbą miejsc właściwą dla 

liczebności uczestników wyjazdu, tj. mieszczącego 30 osób. 

d) dwóch noclegów dla 30 osób, w pokojach 2-osobowych z łazienką (natrysk + WC), 

e) zakwaterowania wszystkich uczestników wyjazdu każdorazowo w jednym obiekcie, 

f) wyżywienia, tj.: 

– śniadania – w formie tzw. „szwedzkiego stołu”, 

– obiady – dwa dania, 

– kolacje – 1 ciepłe danie i przystawki oraz ciepłe i zimne napoje. 

Przy czym: 

– W dniu wyjazdu 09.06.2017 r. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obiad, 

kolację oraz nocleg na terenie Wigierskiego Parku Narodowego lub w okolicy do 

30 km dla wszystkich uczestników wyjazdu,  

– W dniu 10.06.2017 r. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić śniadanie na terenie 

Wigierskiego Parku Narodowego lub w okolicy do 30 km, obiad na trasie 

Twierdza-Osowiec – Białowieża, kolację oraz nocleg w Białowieży lub w okolicy 

do 30 km, 

– W dniu powrotu 11.06.2017 r. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić śniadanie 

w miejscu noclegu oraz obiad w Białowieży lub w okolicy do 30 km dla 

wszystkich uczestników wyjazdu. 

g) ubezpieczenia NNW dla wszystkich uczestników wyjazdu (30 osób) od 09.06.2017 r. 

od godziny 06.00 rano do 11.06.2017 r. do momentu opuszczenia autokaru/ autobusu 

pod siedzibą Zamawiającego, obejmującego ochroną uczestników przez cały okres 

wyjazdu. 

3. Terminem rozpoczęcia wykonywania usługi jest moment podstawienia autokaru w 

miejscu wskazanym (teren Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) i czasie 

określonym przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojazd wraz z kierowcą do wskazanego przez 

Zamawiającego miejsca w terminie do 1 godziny przed wyznaczoną datą (godziną) 

wyjazdu. 

5. Osoba, która będzie kierowcą musi posiadać stosowne prawo jazdy, a jej czas pracy musi 

być zgodny z przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców.  
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6. Dojazd do miejsca docelowego odbywać się będzie drogami publicznymi. 

7. Usługi transportowe świadczone będą przy wykorzystaniu środków transportu 

pozostających w dyspozycji Wykonawcy, dopuszczonych do ruchu odpowiadających 

wymaganiom bezpieczeństwa określonych w przepisach prawa. 

8. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi transportowe wyłącznie przy użyciu 

sprawnych technicznie środków transportowych, posiadających aktualne badania 

techniczne i wykupioną polisę OC i NW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 

wypadków), oraz wyposażonych zgodnie z wymogami zawartymi w Ogłoszeniu o 

zamówieniu. 

9. Przejazdy będą wykonywane najkrótszą trasą z wykorzystaniem istniejącej sieci dróg 

płatnych i autostrad. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny 

oraz wygody. Wykonawca systematycznie będzie dbał o zachowanie właściwej czystości 

w trakcie realizacji usługi transportowej. 

11. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę zgodnie z przepisami ustawy Prawo o 

ruchu drogowym oraz wymogami Kodeksu pracy i ustawy o czasie pracy kierowców.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania stanu technicznego autokaru, trzeźwości 

kierowcy, jak również sprawdzenia wszelkich dokumentów wynikających z przepisów 

kodeksu ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym. 

13. W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zapewni w czasie do 1 godziny na 

własny koszt zastępczy środek transportu. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu 

żadnych dodatkowych kosztów. 

14. W razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dokonanie przewozu zgodnie z 

treścią umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przejazd przy użyciu obcych 

środków transportu bez dodatkowej opłaty. 

15. Przedstawiciel Zamawiającego: …………………………………….., tel. …………….. 

16. Przedstawiciel Wykonawcy: …………………………………………, tel. …………….. 

 

§5 

Kary umowne 

1.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy w wysokości 10% ceny określonej  

w §3 ust. 1, 

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

w wysokości 10% ceny określonej w §3 ust. 1,  

c) za opóźnienie w podstawieniu pojazdu zastępczego o którym mowa w § 4 ust. 13 – 0,3 % 

wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdą rozpoczętą 
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kolejną godzinę opóźnienia, licząc od czasu przekazania Wykonawcy informacji o której 

mowa w § 4 ust. 13 i okresu w jakim pojazd zastępczy winien był zostać zapewniony. 

2. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca 

ma prawo żądać zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokościach ustawowych. 

3. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w §3 ust. 1.   

4. 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 –         

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy, 

b) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy – w 

terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie 

prawa odstąpienia. 

2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia Sprzedawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§7 

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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

                   ZAMAWIAJĄCY                                             WYKONAWCA 

 

 

 



    

 

 

Projekt „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
6 

 

Sporządziła: Karolina Kostrzewa 


