
 

  

 

Umowa nr RARR/CRW/………../2018 

 

Zawarta w dniu ……………………………….. 2018 r w Rzeszowie, pomiędzy: 

 

Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie,  

ul. Szopena 51, 35–959 Rzeszów, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie  

XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000008207, NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Kapitał 

zakładowy 36 077 000,00 PLN, Kapitał zakładowy opłacony w całości, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………., 

zwanym dalej w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  

a  

....................................................................., z siedzibą w ………………., pod adresem: ul. 

……………………., NIP: ..........................................,  

reprezentowaną przez: 

…………………………………… – właściciel, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”. 

 

wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm) 

postępowania została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Umowa zostaje zawarta w ramach Projektu pn. „Podkarpacki E-senior“. Projekt realizowany jest 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje 

społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 

dofinansowanego z Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa. Okres realizacji projektu od  2018-03-

01 do 2021-02-28. Wysokość wkładu Unii Europejskiej w kwocie 5 314 257,33 zł.  

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony od momentu podpisania do 

…………………………………… 

 

§ 2.  

1. Przedmiotem umowy jest zapewnienie transportu dla Uczestników szkoleń w wieku 65+, w tym osób 

niepełnosprawnych. Maksymalną liczbę osób, grup, termin zapewnienia transportu oraz gminy na 

terenie których będzie zapewniony transport określa tabela w Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia będącym integralną częścią umowy. 

 

§ 3. 

Przedmiot umowy będzie wykonywany 1-2 razy w tygodniu w dniach od poniedziałku do piątku w 

okresie styczeń 2019 - październik 2020 - zgodnie z tabelą, o której mowa w § 2. Dokładne informacje 

na temat godzin, w których będzie odbywało się szkolenie w danej gminie adresów spod których będą 

zabierani i odwożeni uczestnicy projektu oraz adresów sal szkoleniowych zostaną przekazane 

najpóźniej tydzień przed zaplanowaną datą szkolenia.  

 

 



 

  

 

§ 4. 

1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosić będzie maksymalnie: …….. brutto 

(słownie:...), w tym wynagrodzenie netto w wysokości: ……. zł (słownie: ) oraz podatek od towarów 

i usług (VAT) według stawki … % w wysokości: …… zł (słownie: ).  

2. Rozliczenie za zrealizowaną usługę planowane jest po zakończeniu 1 cyklu szkoleń przez 1 grupę 

(maks. 13 osób) czyli po zrealizowaniu 15-stu spotkań (15 dni x 5 wozogodzin)  

w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę i podpisany przez obie strony protokół zdawczo-

odbiorczy. Podstawą do wystawienia faktury będzie udokumentowany podpis na liście obecności 

uczestnika projektu poświadczający skorzystanie z transportu. Nie jest przewidziana wypłata 

zaliczek z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za zrealizowany przedmiot 

zamówienia, w terminie ………… dni od daty dostarczenia do siedziby RARR S.A., ul. Szopena 51, 

35-959 Rzeszów, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzonej przez 

przedstawiciela Zamawiającego dokonującego odbioru przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i przekazania faktury, o której mowa  

w  § 4 ust. 3, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty realizacji usług wynikających 

z przedmiotu zamówienia. 

5. Za wykonanie usługi w danej gminie będzie przysługiwał ryczałt obejmujący 5 wozogodzin 

pracy/dzień. Przyjmując, że szkolenie będzie trwało ok. 3-3,5 h zegarowej oraz, że przywóz osób 

z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia w danej gminie zajmie ok. 1 godzinę i ok.1 godzinę 

odwóz. Łącznie przyjmuje się ryczałt za pracę obejmujący 5 wozogodzin pracy na dzień/ 

jedno szkolenie. 

6. Stawka za 1 wozogodzinę zawiera: wszelkie koszty jakie wiążą się z wykonywaniem zamówienia, 

w tym co najmniej opłaty za parkingi płatne, opłaty za płatne drogi oraz za kary za 

nieprzestrzeganie przepisów w zakresie transportu drogowego nałożone przez organy nadzorujące 

transport drogowy, paliwo oraz czas pracy kierowcy itp. 

7. Wynagrodzenie będzie płatne za faktycznie zrealizowaną usługę (jeżeli w danej grupie nikt 

z uczestników nie skorzysta z transportu wówczas usługa nie będzie zrealizowana i nie będzie 

płatna. Jeżeli przynajmniej jedna osoba z grupy skorzysta z dojazdu wówczas usługa będzie płatna 

zgodnie z wyliczonym ryczałtem). 

 

§ 5. 

1. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się ze Szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do jego kompletności, zupełności, 

poprawności sporządzenia oraz oświadcza, że jest ono wystarczające do wykonania przedmiotu 

zamówienia z dochowaniem najwyższej staranności. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania przedmiotowej umowy 

oraz zobowiązuje się ją wykonać z należytą starannością. 

3.  W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

a) przewozu uczestników szkolenia w wieku 65+, w tym osób niepełnosprawnych z miejsca 

zamieszkania każdego uczestnika w danej gminie do miejsca szkolenia w danej gminie, postoju 

(czekania na uczestników szkolenia w miejscu odbywania szkolenia) oraz powrotu do miejsca 

zamieszkania każdego uczestnika. 1 cykl szkoleniowy dla jednej grupy szkoleniowej obejmuje 



 

  

 

15 spotkań po ok. 3,5h każde spotkanie. Szkolenia będą odbywały się na terenie danej Gminy 

1-2 razy w tygodniu;  

b) przewozu maksymalnie ……..grup szkoleniowych (w tym maksymalnie ……osób) na terenie 

gmin wymienionych w tabeli o której mowa w § 2; 

c) odwiezienia uczestnika w razie nagłej sytuacji do szpitala lub do domu i powrocie po 

pozostałych uczestników. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości techniczne oraz wszelkie niezbędne uprawnienia 

i wiedzę wymaganą do właściwego wykonania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami, personelem oraz środkami 

finansowymi i rzeczowymi do wykonania niniejszej umowy. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, 

w tym również za zapewnienie osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  

7. Wykonawca zobowiązany jest współdziałać z Zamawiającym i uwzględniać jego uwagi 

i spostrzeżenia. 

8. Wykonawca w trakcie realizacji umowy jest zobowiązany do: 

a) ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji umowy - Zamawiający 

zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy informacje i dokumenty będące w jego posiadaniu, 

niezbędne do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy; 

b) zachowania najwyższej staranności i działania zgodnie z obowiązującym stanem prawnym; 

c) niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji umowy, 

w szczególności o zamiarze zaprzestania jej realizacji. 

 

§6. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od  umowy, gdy: 

a) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, 

b) Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z warunkami umowy oraz nie stosuje się do decyzji 

Zamawiającego, 

c) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie ze Szczegółowym Opisem przedmiotu zamówienia.   

2. Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Wykonawca są także w szczególności 

stwierdzenie przez Zamawiającego braku należytej staranności w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy.  

 

§7. 

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku 

których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć spowodowana działalnością 

Wykonawcy. 

2. Zamawiający ma prawo do kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie, a także zastrzega 

sobie prawo do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości 

kierowcy przez powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Ruchu Drogowego). 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1, 



 

  

 

b)  za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania umowy w sposób 

niezgodny 

z postanowieniami niniejszej umowy oraz Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 

w wysokości  500,00 zł (słownie: pięćset złotych). 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Zamawiający - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1. 

5. Kary umowne do których zapłacenia zobowiązany będzie Wykonawca mogą być potrącane przez 

Zamawiającego z faktur wystawionych przez Wykonawcę - na podstawie wystawionej noty 

obciążeniowej określającej wysokość kary, po złożeniu stosownego oświadczenia. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury/ 

rachunku dotyczącej realizacji tego zamówienia. 

7. Wykonawca obowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania 

pisemnego wezwania Zamawiającego. 

8. Zamawiający uprawniony jest do dokonania potrącenia wierzytelności przysługującej Zamawiającemu 

z tytułu kar umownych z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy. 

9. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych 

w Kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. 

 

§ 8. 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie dotyczącym: 

1. Zmiany wynagrodzenia w przypadku:  

a) zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

2. Zmian harmonogramów co do dat, godzin jak również miejsc odbywania szkoleń na terenie danej 

gminy (adresów sal szkoleniowych). 

§9. 

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się 

rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku braku porozumienia, w drodze postępowania 

sądowego w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 

 i dwa dla Zamawiającego. 

WYKONAWCA:                                                                    ZAMAWIAJĄCY: 

https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT

