
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ  

Znak sprawy MCPS.ZP/KM/351-5/2019/U  

 

Umowa……./……../2019  

zawarta w dniu ……............ 2019 roku w Warszawie pomiędzy: 

 

Województwem Mazowieckim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie (03-719) 

przy ul. Jagiellońskiej 26, NIP: 1132453940, REGON: 015528910, w imieniu i na rzecz 

którego działa, na podstawie Uchwały nr 150/24/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego  

z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej, Aleksander Kornatowski – pełniący obowiązki Dyrektora 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (dalej „MCPS”) z siedzibą w Warszawie                     

(02-002), przy ul. Nowogrodzkiej 62 A, nr NIP: 5262380101, nr REGON: 016122452, 

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” 

a  

……., zwanym dalej ,,Wykonawcą” 

 

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania przetargowego w trybie 

określonym w art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  

i 2215), tj. przetargu nieograniczonego, została zawarta, w zakresie działalności 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi 

polegającej na przewozie uczestników zlotu abstynenckiego z terenu województwa 

mazowieckiego do miejsca organizacji przedsięwzięcia integracyjno-profilaktycznego 

czyli do .………………… i z powrotem, w terminie ………… - …………… w ramach 

realizacji wojewódzkiej kampanii społecznej „Porozumienie dla trzeźwości”.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji określa załącznik   

nr 1 do niniejszej umowy (dla części …… zamówienia). 

3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane przepisami 

uprawnienia i dokumenty do wykonywania przejazdu na określonej w opisie przedmiotu 

zamówienia trasie, a ponadto posiada aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC  

i aktualne badanie techniczne pojazdu/ów oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe 



 
 
 

 
 

kierowcy/kierowców. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi ……... autokarem/autokarami 

zgodnym/zgodnymi z wymaganiami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie 

wykonania przedmiotu umowy, w tym do udzielenia każdorazowo pełnej informacji                   

na temat stanu jego realizacji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dnia ………… 2019 r. do przekazania Zamawiającemu 

wykazu zawierającego numery rejestracyjne pojazdów, którymi będzie realizowana 

usługa oraz numery telefonów komórkowych kierowców w celu bezpośredniego z nimi 

kontaktu. 

3. Osobami uprawnionymi do kontaktu są:  

po stronie Wykonawcy:……………………………, email:……………………………. ….,  

po stronie Zamawiającego: ……………………….; e-mail: ………………@mcps.com.pl  

Zmiana osób uprawnionych do kontaktu  nie powoduje konieczności zmiany umowy.  

O dokonanej zmianie strony informują się wzajemnie w formie pisemnej.  

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego, w formie 

pisemnej o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich 

zaistnienia. Jeżeli okoliczności, o których mowa, uniemożliwią Wykonawcy prawidłowe 

lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od 

umowy, w terminie 10 dni od dnia, w którym został poinformowany przez Wykonawcę  

o zaistniałych okolicznościach.  

5. Wykonawca oświadcza, że dokona przewozu osób zgodnie z warunkami określonymi              

w załączniku nr 1 do umowy, sprawnym taborem autokarowym oraz w terminie 

wskazanym w § 1 umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że autokary mają odpowiednią liczbę miejsc siedzących,                       

są wyposażone w bagażnik dostosowany do przewozu walizek, posiadają pasy 

bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników jazdy, mają rozkładane i rozsuwane fotele; 

posiadają sprawną klimatyzację i WC, a także cafe-bar, odpowiednie nagłośnienie  

i mikrofon na wyposażeniu. 

  

§ 3. 

1. Wykonawca odpowiada za sprawny i bezpieczny przewóz uczestników, jak również                   

za ewentualne problemy techniczne związane z autokarem. W przypadku awarii 



 
 
 

 
 

autokaru, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy pojazdu na własny koszt (o ile 

nie spowoduje to opóźnienia w przewozie powyżej 2 godzin).  

2. W sytuacji kiedy opóźnienie przekroczy 2 godziny Wykonawca zobowiązany będzie                    

do zapewnienia na swój koszt autokaru zastępczego nie później jednak niż w terminie                

do 4 godzin od chwili awarii. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania uczestników o obowiązku zapięcia 

pasów bezpieczeństwa oraz o ewentualnych postojach. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad dobrego 

wychowania. 

 

§ 4. 

1. Zamawiający zobowiązuje się do pozostawienia autokaru w stanie nie gorszym niż ten, 

który był w chwili zajęcia miejsc przez uczestników wyjazdu oraz do zachowania 

czystości podczas użytkowania. 

2. Ze względów bezpieczeństwa podróżujących w autokarach obowiązuje bezwzględny 

zakaz palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych, jak również spożywania 

napojów alkoholowych. 

 

§ 5. 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: ………… zł brutto (słownie: 

………………..…… złotych).  

2. Wynagrodzenie powyższe obejmuje wszelkie świadczenia Wykonawcy związane  

z realizacją niniejszej umowy, w tym m.in.: przewóz uczestników w obie strony, 

wyżywienie i nocleg kierowcy/kierowców w miejscowości docelowej oraz dodatkowe 

przejazdy lokalne. 

3. Rozliczenie wykonania usługi nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci kwotę określoną  

w ust. 1 umowy, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT,  

w terminie do 30 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej i doręczonej do siedziby Zamawiającego faktury VAT.  

4. Fakturę VAT za wykonanie przedmiotu umowy należy wystawić w następujący sposób: 

Nabywca/podatnik: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,  

NIP: 1132453940, REGON: 015528910 

Odbiorca/płatnik: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a,  

02-002 Warszawa. 



 
 
 

 
 

5. Za termin płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca potwierdza, iż przez cały okres realizacji przedmiotu umowy zatrudnia na 

podstawie umowę o pracę - zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp - osoby skierowane do 

wykonywania przedmiotu umowy w zakresie kierowania pojazdami. Wykonawca 

zobowiązuje się, iż ww. osoby będą w okresie realizacji Umowy zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.); 

2. Wykonawca lub Podwykonawca w dniu zawarcia Umowy przekazał Zamawiającemu 

wykaz osób skierowanych do realizacji czynności, o których mowa w ust. 1, ze 

wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat / część 

etatu). Wykonawca oświadcza, że osoby te będą brały udział w wykonywaniu umowy. 

Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji ww. wykazu – 

zaktualizowany wykaz przedstawiany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych po dokonaniu zmiany w wykazie.  

3. Wraz z wykazem osób, Wykonawca uzyska i przedstawi Zamawiającemu zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych od 

swoich pracowników wskazanych w przedmiotowym wykazie (zgody należy przedstawić 

w oryginale lub w kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”). 

§ 7. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, za każdy stwierdzony przypadek 

nienależytego wykonania umowy, w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 5 ust. 1, jeżeli zlecenie zostanie wykonane nienależycie z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w następujących przypadkach: 

1) opóźnienia planowanych wyjazdów, 

2) podstawienia autokaru niespełniającego standardów higienicznych lub 

technicznych, 

3) podstawienia autokaru niezgodnego z zapisami § 2 ust. 6, 

4) w związku z niespełnieniem postanowień § 3 ust. 2. 

2. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 30%  wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

3. O naliczeniu kar umownych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie podając 

uzasadnienie faktyczne. 

4. Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń kary umownej określonej w ust. 1  

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. W przypadku naliczenia kary umownej określonej w ust. 2 Wykonawca zapłaci kwotę 

kary na konto Zamawiającego wskazane w zawiadomieniu. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 



 
 
 

 
 

podstawie umowy o pracę osób, o którym mowa w § 6 ust. 1 Zamawiający przewiduje 

karę umowną w wysokości 300 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 

7. Za nie wywiązanie się z zobowiązania dotyczącego złożenia przez Wykonawcę 

dokumentów potwierdzających wykonywanie określonych czynności przez pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę związanych z bezpośrednim wykonywaniem 

umowy w wysokości 300,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość kontroli zobowiązania Wykonawcy, o którym mowa  w zdaniu 

pierwszym w dowolnym momencie trwania niniejszej Umowy. 

8. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

9. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 60 % wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 ust 1. 

 

§ 8. 

1. W przypadku, gdy nie będzie możliwe zebranie grupy uczestników zlotu abstynenckiego 

lub gdy zebranie uczestników będzie znacznie utrudnione, Zamawiający ma prawo                    

do zmiany terminu przejazdu lub jego odwołania. W przypadku odwołania przejazdu bądź 

zmiany jego terminu Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zaistniałej sytuacji nie 

później niż 7 (siedem) dni roboczych przed terminem wyjazdu. 

2. Odwołanie przejazdu, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne z odstąpieniem 

Zamawiającego od umowy w tym zakresie. 

3. Z tytułu odstąpienia Zamawiającego od przejazdu Wykonawcy nie przysługują roszczenia 

finansowe poza wynagrodzeniem za wykonane przejazdy. 

§ 9. 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zgodnie z regulacją art. 144 ust. 1 pkt 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w następujących przypadkach: 

a) konieczności zmiany miejsca zlotu, wynikłego na skutek okoliczności niezależnych od 

Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,  

z zastrzeżeniem, że nowe miejsce organizacji zlotu będzie odległe od pierwotnego 

miejsca zlotu nie więcej niż 20 kilometrów; 

b) konieczności zmiany terminu zlotu, wynikłego na skutek okoliczności niezależnych od 

Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,  

z zastrzeżeniem, że nowy termin realizacji przedmiotu umowy nie będzie przekraczał 

7 dni od pierwotnej daty zlotu; 

c) zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ  na realizację umowy, 



 
 
 

 
 

w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT;  

d) wykonania przedmiotu umowy innym autokarem niż wskazany w ofercie wykonawcy, 

z zastrzeżeniem, że autokar zastępujący spełniał będzie wszystkie wymogi określone 

w dokumentacji postępowania na podstawie którego, została zawarta umowa.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 10. 

Strony ustalają, iż sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej 

umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeksu 

cywilnego, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. 

 

§ 12. 

Umowa zostaje sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Protokół zdawczo-odbiorczy 



 
 
 

 
 

  Załącznik nr 1 do umowy 

Znak sprawy MCPS.ZP/KM/351-1/2019/U  

 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Tożsamy z załącznikiem nr 1 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Załącznik Nr 2 do umowy 

 

Protokół zdawczo - odbiorczy 

 

Dotyczy Umowy Nr …..…/…..…/……….  z dnia ……….……2019 

usługi 

polegającej na przewozie uczestników zlotu abstynenckiego z terenu województwa 

mazowieckiego do miejsca organizacji przedsięwzięcia integracyjno-profilaktycznego 

czyli do .………………… i z powrotem, w terminie ………… - …………… w ramach 

realizacji wojewódzkiej kampanii społecznej „Porozumienie dla trzeźwości”. 

Przedstawiciele Stron umowy stwierdzają, że praca obejmująca cały przedmiot zamówienia 

będącego przedmiotem w/w umowy została wykonana: 

- w terminie/z opóźnieniem* ………………………….dni, w zakresie 

…………………………………………………………………………………(wskazać czego 

dotyczyło opóźnienie); 

- bez usterek*/z usterkami* w postaci  

………………………………………............................ , które Wykonawca zobowiązuje 

się usunąć nieodpłatnie  

w terminie …….dni, tj. do ………………………………………………………………… 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

data i podpis osoby odpowiedzialnej  

za realizację umowy po stronie 

Zamawiającego 

 

 data i podpis osoby odpowiedzialnej  

za realizację umowy po stronie 

Wykonawcy 



 
 
 

 
 

 

                           Zatwierdzam: 

 

 

 

data, pieczątka i podpis Kierownika 

Wydziału odpowiedzialnego za 

merytoryczną stronę umowy 

 

 

 

 

* niewłaściwe skreślić 

 


