
   

 
 

Załącznik Nr 2 

Projekt UMOWA 
 

zawarta w dniu ……………. pomiędzy Zespołem Szkół im. H. i K. Gnoińskich  
w Siennicy, ul. Mińska 38, 05-332 Siennica,  
reprezentowanym przez Agnieszkę Gańko – Dyrektora,   
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 
 
a ……………………………………. 
reprezentowaną przez ……………………………..   
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie rozpoznania cenowego wyboru oferty 
Wykonawcy została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
 

Przedmiot umowy: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu transfery na/z lotniska dla 18 osób (16 
uczniów i 2 osób dorosłych) w ramach projektu „Europejskie Kwalifikacje” 
sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, Sektor: 
Kształcenie i szkolenie zawodowe; Akcji 1: Mobilność Uczniów i Kadry, które obejmuje: 

 

1) przewóz 18 osób (16 uczniów i 2 osób dorosłych) wg załączonego wykazu:  
16 maja 2021 r. - wyjazd z Siennica na lotnisko w Warszawie, 
5 czerwca 2021r. - transport z lotniska w Warszawie do Siennicy. 

2) Zapewnienie środka transportu wraz z kierowcą (bus/autokar) do przewozu bez przesiadek 
wyżej wymienionej grupy uczestników z opiekunami z Siennica na lotnisko i z lotniska do 
Siennica (godziny transferów na i z lotniska do ustalenia z Zamawiającym na tydzień przed 
podróżą). Transfery mają być realizowane przez pracowników wykwalifikowanej firmy 
transportowej. Nie dopuszcza się przejazdu grupy publicznym, regularnym środkiem 
transportu.  

3) Każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny oraz rejestrowany (min. 20 kg).  
4) Płatność za usługę nastąpi po realizacji wyjazdu, w terminie 7 dni od dnia złożenia u 

Zamawiającego w siedzibie: Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy, ul. Minska 
38, 05-332 Siennica,  prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.  Płatność zostanie 
dokonana na konto Wykonawcy wskazane w fakturze/rachunku,. 

 
Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia zostało zawarte w zaproszeniu do składania ofert, 
które stanowi integralną część umowy.  
 

§ 2 
Wynagrodzenie:  
1. Strony umowy ustalają, że za świadczone usługi umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z przyjętą ofertą za cenę:  
……………………. brutto (słownie: ………………………………….. zł) 

2. W cenie usługi: przewóz osób wg opisu; płatne drogi i parkingi.  
 

§ 3 
Termin wykonania: 



   

 
 

- przewóz osób z Siennicy na lotnisko w Polsce - Warszawa – 16 maja 2021r. 
- przewóz osób z lotniska w Polsce - Warszawa do Siennicy – 5 czerwca 2021r. 
 

 
§ 4 

1. Wykonawca  wykona  przedmiot  umowy  z  zachowaniem  najwyższej  staranności  oraz 
zasad profesjonalizmu właściwych dla tego typu prac, według swojej najlepszej wiedzy   
i umiejętności, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane możliwości   
i doświadczenie oraz mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego.   

2. Wykonawca  przy  wykonywaniu  przedmiotu  umowy  będzie  wykorzystywać  jedynie 
materiały i informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne z prawem.   

3. Wykonawca  zapewni  personel  oraz  narzędzia  niezbędne  do  należytego  wykonania 
przedmiotu umowy.   

4. Wykonawca  wykona  przedmiot  umowy  z  poszanowaniem  praw  osób  trzecich,   
w szczególności majątkowych lub osobistych praw autorskich i praw pokrewnych, dóbr 
osobistych oraz ochrony danych osobowych.  

5. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, Wykonawca zaspokoi wszelkie roszczenia 
zgłaszane przez  osoby  trzecie  oraz  zwolni  Zamawiającego  z  obowiązku  zaspokojenia 
tych roszczeń.  W  przypadku  skierowania  z  tego  tytułu  roszczeń  przeciwko 
Zamawiającemu,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  pokrycia  na  swój  koszt  i  ryzyko 
wszelkich ewentualnych roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie.  
 

§ 5 
 

Zmiany lub uzupełnienia umowy:  
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  
2. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane w formie aneksów sporządzonych na piśmie 

za zgodą stron. 
§ 6 

Rozstrzyganie sporów:                                                                                                       
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe umowy:                                                                                            
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 
przeznaczonych dla Zamawiającego – jeden egzemplarz oraz Wykonawcy – jeden egzemplarz. 

 
 
 
 
 

 

  
……………………………………………… …………………………………………….. 

ZAMAWIAJĄCY 
(podpis dyrektora/ kierownika jednostki 

działającym z upoważnienia 
Rady Gminy Siennica) 

 

WYKONAWACA 

 
 


