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Istotne postanowienia umowy 

 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi transportowej 

polegającej na transporcie 30 osób korzystających z usług Domu Dziennego Pobytu w Zawoi, w tym 

ok. 15 osób niepełnosprawnych fizycznie, z ich miejsca zamieszkania na terenie Gminy Zawoja w 

godzinach 7.00 - 8.00 do Domu Dziennego Pobytu pod adresem: 34-222 Zawoja, Zawoja Przysłop nr 

886 oraz odwiezienie tych osób z tej placówki do ich miejsca zamieszkania w godzinach od 16.00 do 

17.00.   

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy:  

a) średni łączny dzienny przebieg –  ok. 60 (+/- 5km)  kilometrów dziennie tam i z powrotem, zalecane 

są 2 środki transportu do równoległej obsługi 2 tras, (Przebieg trasy nr 1: Skawica u Steca, Skawica 

Centrum, Skawica Sucha Góra, Zawoja Dolna, Zawoja Chopy, Zawoja Kalina Górna, Zawoja Toczki, 

Zawoja Przysłop; Przebieg trasy nr 2: Zawoja Podryżowana, Zawoja Wilczna, Zawoja Bębny Górne, 

Zawoja Bębny Dolne, Zawoja Mosorne, Zawoja Mosorne Podgórze, Zawoja Mosorne Obłaźne, Zawoja 

Budzonie przy drodze, Zawoja Wełcza Gliśnica, Zawoja Centrum, Zawoja Brzeg, Zawoja Przysłop).  

b) usługa świadczona będzie pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo 

wolnych od pracy i dni świątecznych. 

c) do realizacji w/w przewozów Wykonawca winien dysponować busami odpowiednio przygotowanymi 

pod względem stanu technicznego, przystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych tj.: z 

najazdem umożliwiającym wprowadzenie wózka inwalidzkiego do samochodu oraz atestowane 

mocowanie dla 1 wózka inwalidzkiego (listwy cargo, pasy mocujące wózek, pas biodrowy 

bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim). Przewidywana liczba osób na wózkach inwalidzkich 

ok. 7 osób. 

d) Wykonawca odbiera pasażerów z ich miejsca zamieszkania nie wcześniej niż o godzinie 7.00 i 

dowozi ich do Domu Dziennego Pobytu nie później niż o godzinie 8.00, czyli podróż pasażera nie może 

trwać dłużej niż 1 godzinę.  

e) Wykonawca odbiera pasażerów z Domu Dziennego Pobytu o godzinie 16.00 i dowozi ich do ich 

miejsca zamieszkania nie później niż o godzinie 17.00, czyli podróż pasażera nie może trwać dłużej niż 

1 godzinę. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrywania wszelkich kosztów eksploatacji środków transportu, a 

w szczególności kosztów zakupu paliwa, remontów bieżących, przeglądów i innych kosztów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji pojazdu.  

4. Wykonawca winien dysponować busami z klimatyzacją wraz z kierowcami z odpowiednimi 

uprawnieniami. Wykonawca wskazuje do wykonania przedmiotu umowy środki transportu wymienione 

w załączniku nr 2 do umowy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków 

bezpieczeństwa i higieny, zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w prawie przewozowym ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu osób niepełnosprawnych.  

6. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności 

cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na minimalną kwotę 20.000,00 zł w związku z 

wykonywaniem przedmiotu umowy w terminie do dnia 2 października 2017r. .  

8. W przypadku awarii środka transportu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu do 2 godzin. 

9. Usługa realizowana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, należytą starannością w jej 

wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.  

10. Szczegółową listę osób objętych usługą wraz z ich adresami oraz wykaz tras stanowi załącznik nr 1 

do umowy.  

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego standardu przewozu osób, do 

punktualnego i terminowego odbioru osób z miejsca zamieszkania oraz dostarczania osób do placówki, 

jak również do odbioru osób z placówki oraz dostarczania ich  do miejsca ich zamieszkania. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do: wykonywania przewozu zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami, zapewnienia pasażerom właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu osób niepełnosprawnych.   

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia, na okres trwania umowy określony w § 3, umowy 

ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na 

minimalną kwotę 20.000,00 zł w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, na każde jego żądanie, dowód zawarcia 

umowy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 3.  

5. Wykonawca odpowiada za punktualny przewóz –opóźnienia w przewozie, wynikające z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, uznaje się za nienależyte wykonywanie umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi samochodami w pełni sprawnymi technicznie, 

przystosowanymi do realizacji postanowień niniejszej umowy, spełniającymi wszelkie wymogi 

określone przepisami prawa w tym zakresie, w tym także odnośnie stanu pojazdów oraz ich 

obowiązkowego ubezpieczenia oraz wyposażenia, jak również zapewnienia odpowiednich warunków 

bezpieczeństwa i higieny, zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w 

szczególności zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, bhp i ppoż. Pojazd musi gwarantować pełne 

bezpieczeństwo przy przewozie pasażerów oraz posiadać liczbę miejsc siedzących adekwatną do ilości 

przewożonych osób.  

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie 

określonych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.  

8. Wykonawca może powierzyć wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcom jedynie 

na podstawie zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie przewozu na skutek 

nieprzejezdności dróg i okoliczności noszących znamiona siły wyższej.  

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody poniesione przez 

przewożone osoby powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz za wszelkie szkody 

poniesione przez osoby trzecie, do powstania których doszło przy wykonywaniu niniejszej umowy.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) wykonywania niniejszej umowy poprzez kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe, 

2) przestrzegania norm pracy kierowców, przestrzegania wszelkich powszechnie obowiązujących 

przepisów w zakresie przedmiotu niniejszej umowy oraz świadczonej usługi i prowadzonej przez 

Wykonawcę działalności.  

§ 3 

Umowa zostaje zawarta od dnia 2 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zobowiązuje się wypłacić 

Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ………….. zł brutto za jeden dzień świadczenia usługi – stawka 

ryczałtowa. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż cena za jeden dzień świadczenia usługi nie może wzrosnąć w całym 

okresie wykonywania umowy.  

3. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy stanowić będzie iloczyn wynagrodzenia za jeden dzień 

świadczenia usługi i ilości rzeczywiście zrealizowanych dni świadczenia usługi w miesiącu.  

§ 5 

1. Strony będą się rozliczać za przedmiot umowy miesięcznie, fakturą VAT płatną w terminie do 

30 dni od daty wystawienia faktury, przelewem na konto Wykonawcy.  

 

2. Fakturę Wykonawca będzie wystawiał na koniec każdego miesiąca na:  

 

              Nabywca: Gmina Zawoja, Zawoja 1307, 34-222 Zawoja, NIP: 552-12-44-084 
             Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, Zawoja 1580, 34-222 Zawoja 
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3. Za chwilę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. W razie awarii samochodu lub w razie wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających dowóz 

pasażerów, zawinionych przez Wykonawcę, jest on zobowiązany do zapewnienia pojazdu zastępczego, 

spełniającego wszystkie standardy, w terminie nie przekraczającym 2 godzin, na własny koszt i 

własnym staraniem. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 

zarówno o fakcie wystąpienia awarii lub innych okoliczności uniemożliwiających dowóz uczniów, jak 

również o sposobie zapewnienia przez Wykonawcę pojazdu zastępczego lub o braku zapewnienia przez 

Wykonawcę takiego pojazdu.  

2. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z ustaleń zawartych w ust. 1, Zamawiający może 

zamówić wykonanie zastępcze usługi (u innego przewoźnika) na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

niezależnie od postanowień § 7 ust. 2 lit. c.  

§ 7 

1. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub niezgodny z jej 

postanowieniami, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone w terminie do 30 dni od daty zaistnienia przyczyny 

odstąpienia.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

a) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy,  

b) za opóźnienie w przystąpieniu do realizacji przedmiotu umowy lub spowodowanie przerwy w 

realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości: 200,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia lub przerwy,  

c) za niepodstawienie w razie awarii samochodu, niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 2 godzin od faktu 

wystąpienia awarii) po zaistnieniu tej awarii, zastępczego samochodu - 200,00 zł za każdy taki 

przypadek, za inne przypadki nienależytego wykonania usługi lub naruszenie postanowień umowy, w 

tym stanowiące podstawę rozwiązania umowy przez Zamawiającego - 200,00 zł za każdy przypadek.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z bieżących należności 

wynikających z realizacji niniejszej umowy.  

4. Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę naliczonymi karami umownymi na podstawie noty 

obciążeniowej.  

5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wystawionych faktur. 

§ 8 

1. Zamawiający może dokonać w każdej chwili oceny sposobu wykonania przedmiotu umowy.  

2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że usługi nie są wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy oraz złożoną ofertą lub bez należytej staranności, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do 

niezwłocznego usunięcia uchybień i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.  

§ 9 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy 

pisemnej. 

2. Zmiana umowy może mieć miejsce: 

a) w zakresie ceny brutto w razie zmiany ustawowej stawki podatku Vat.  

b) gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostaną spełnione łącznie warunki: 

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami których zamawiający działając z 

należytą starannością nie mógł przewidzieć,  

- wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

c) w przypadku zmiany środka transportu, wykonawca winien świadczyć usługi zawarte w umowie 

środkiem transportu o standardzie równoważnym do wcześniejszego środka transportu lub wyższym.  
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§ 10 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo 

przewozowe.  

§ 11 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

  

§ 12 

1.Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

2. Załączniki do niniejszej umowy są jej integralną częścią.  

 

Załączniki:  

 

Nr 1- szczegółowa lista osób objętych usługą wraz z ich adresami oraz wykaz tras 

Nr 2- środki transportu wskazane do wykonywania umowy  

Nr 3- oferta wykonawcy  

 

 

 

 

Wykonawca:                                                                                                   Zamawiający:  

 


