
 
 

 
Tytuł projektu: Studia podyplomowe BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE, AUDYTING ORAZ OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 
                                   Kierunek: ODNAWIALNE  ŹRÓDŁA  ENERGII 
Nr umowy:  UDA-POKL.02.01.01-00-082/10 z dnia 28 lutego 2011 r. 
Priorytet 2: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.  
Działanie 2.1: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki.  
Poddziałanie 2.1.1: Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie 
Beneficjent: Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra     str. 1 

 
 

UMOWA nr ............................ (wzór) 
 
 
 
 

zawarta w dniu ….. ............................. roku pomiędzy:  
zawarta w dniu 12 grudnia 2012 r. w Zielonej Górze pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim  
65-246 Zielona Góra, ul. Licealna 9, NIP 973-07-13-421 który reprezentuje: 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński – JM Rektor 
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 
 
a  ....................................................................................................................................................................  
 
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ............................................................................................, adres:  
 
................................................................. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  
 
Rzeczypospolitej Polskiej, identyfikującą się numerami NIP: ................................... REGON: .............................  
 
 zwaną w dalszym ciągu WYKONAWCĄ  

 
§ 1. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług transportowych (osobowych) zgodnie ze specyfikacją. 

 
SPECYFIKACJA - transport osobowy 

 a) Transport 30 uczestników i 2 wykładowców studiów podyplomowych w celu odbycia zajęć terenowych 
realizowanych przez Uniwersytet Zielonogórski w ramach projektu „Studia podyplomowe: Budownictwo 
Energooszczędne, Auditing oraz Ocena Energetyczna Budynków” umowa nr: UDA-POKL.02.01.01-00-082/10 z 
dnia 28 lutego 2011 r. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

b)  Zakres obsługi – przewóz  tam i z powrotem uczestników  i wykładowców do: 

11/12 .05. 2013 r. – Krzyżowa w województwie Dolnośląskim w okolicach Wałbrzycha:    Fundacją „Krzyżowa” 
dla porozumienia Europejskiego (dwa dni) 

25.05.2013 r. – Dychów w woj. Lubuskim: PGE Energia Odnawialna SA Oddział ZEW Dychów w Dychowie, 
adres  Dychów 6A66-627 Bobrowice (jeden dzień) 

26.05.2013 r. – Paproć pod Nowym Tomyślem w woj. Wielkopolskim (jeden dzień),  
01.06.2013 r. – Kalsk (biogazownia w Kalsku) (jeden dzień), 
22.06.2013 r. – Pyrzyce (geotermia) (jeden dzień), 
23.06.2013 r. – Świebodzin  (jeden dzień). 
 

c) Miejsce wyjazdu i powrotu:  
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, ul. Prof.Szafrana 1 
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d) Rozliczenie wykonania usługi: 
- dzienna karta drogowa (z wyszczególnionymi trasami godziną rozpoczęcia wyjazdu z siedziby Zamawiającego i 

powrotu do siedziby Zamawiającego). Wyjazd oraz przebieg kilometrów winien być potwierdzony przez 
przedstawiciela  Zamawiającego .  

- przebieg kilometrów liczony jest od miejsca podstawienia autokaru  (bez dojazdu). 
 

§ 2 
 

1. Za wykonanie całości Zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości maksymalnie:  
.......................................... brutto PLN (słownie: ........................................................) 
cena brutto za 1 km .............zł x ........................... km = .................................. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne częściami, każdorazowo za wykonaną usługę, o których mowa w § 1 w ramach 
danego wyjazdu. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie usługi, o których mowa w § 2 pkt. 1, 2 i 3 będzie przekazywane Wykonawcy na 
podstawie prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT, w terminie 21 dni 
od dnia doręczenia jej Zamawiającemu.  

4. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru wykonania usług transportowej o którym mowa 
w § 1. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury jest: Uniwersytet Zielonogórski - Kancelaria Ogólna, 65-
417 Zielona Góra, ul. Licealna 9. 

5. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Zamawiający nie gwarantuje realizacji usług transportowych o którym mowa w § 1 w wysokości maksymalnego 

wynagrodzenia o którym mowa w § 2.  
7. Niezależnie od postanowień § 1 i § 2 ust. 1, jeżeli Zamawiający nie będzie dysponował – z przyczyn od niego 

niezależnych, a wynikających z decyzji Instytucji Pośredniczącej – środkami przeznaczonymi na sfinansowanie 
wynagrodzenia, umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy wyłącznie tę część wynagrodzenia, jaka odpowiada zakresowi wykonania zadania do dnia 
rozwiązania umowy w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym. Postanowienia § 2 ust. 5 - 7 oraz § 6 
stosuje się odpowiednio. 

§ 3 

Wykonawca gwarantuje, że usługi świadczone będą na najwyższym poziomie, a mianowicie: 
1. Autokar będzie posiadał minimum 32 miejsca pasażerskie, pasy bezpieczeństwa, rozkładane fotele, mikrofon, 

klimatyzację.  
2. Kadrę tworzyć będą znakomicie wyszkoleni, odpowiedzialni i kulturalni kierowcy z wieloletnią praktyką w sektorze 

transportu osobowego. 
3. Każdy z uczestników i wykładowców objęty będzie podczas podróży ubezpieczeniem OC i NW. 

§ 4 
 

1. Zamawiający zgłosi Wykonawcy zapotrzebowanie (wzór zapotrzebowania stanowi załącznik nr 2 do umowy) na 
każdą z usług, o których mowa w § 1, nie później niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia każdego 
wyjazdu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania wyjazdu lub zmiany jego terminu, bez odszkodowania, 
najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia wyjazdu. 

 
§ 5 

 
1. W terminie 7 dni od dnia wykonania usług, o których mowa w § 1 pkt. b, dla każdego wyjazdu zostanie 

sporządzony cząstkowy protokół odbioru zrealizowania w/w usług, podpisany przez Wykonawcę 
i Zamawiającego. 
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2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności: 

 dzień i miejsce odbioru Zamówienia, 

 oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu wad w realizacji Zamówienia. 
3. W przypadku wad w realizacji zamówienia, Zamawiający potrąca Wykonawcy z należnego mu wynagrodzenia 

karę umowną określoną w § 6 ust. 1. 
§ 6 

 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 w części należnej za wykonanie usług 
na potrzeby danego wyjazdu. 

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone na jego 
rzecz kary umowne. 

4. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci 
z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci 
Wykonawcy. 

§ 7 
 

W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wyłącznie tę część wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1, która odpowiada wykonanej części 
Zamówienia. 

§ 8 
 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się: 
a) ze strony Zamawiającego: mgr  Dorota Węgrzyn, tel. 502-61-29-43, e-mail: certyfikacja@wils.uz.zgora.pl  
b) ze strony Wykonawcy: …….......................................................................................................………….. 

2.    Zmiana  osób,  o  których  mowa  w  ust.1,  następuje  poprzez  pisemne  powiadomienie  drugiej Strony i nie 
stanowi zmiany treści Umowy. 

§ 9 
 

1. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego  
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane przez strony polubownie. Każda 

ze stron może wystąpić na drogę sądową. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest właściwy rzeczowo 
sąd powszechny w Zielonej Górze. 

4. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

5. Dopuszcza się rozwiązanie Umowy w każdym czasie, za pisemnym porozumieniem Stron. 
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, a trzy dla 

Zamawiającego. 
7. Integralną częścią Umowy jest następujący Załącznik nr 1: wzór zapotrzebowania na usługi transportowe 
 


