
Załącznik Nr 2 
UMOWA NR  …........ 

na dowozy uczestników 

 
zawarta we Wrześni w dniu ....... .................... 2017 roku pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we 

Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września, NIP ….................... reprezentowaną przez:  

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

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a: .................................. zarejestrowaną w KRS pod numerem ......................... z siedzibą w ............. ul. ................. 

reprezentowanym przez: 

 .................................................................. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 
 
W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty Wykonawcy zawierają następującą 
umowę: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę pn. dowóz osób niepełnosprawnych z gmin 
Września, Nekla i Kołaczkowo do Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie pojazdem 
przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych o 8 miejscach + kierowca (w tym miejsce dla opiekuna) w 
wymiarze średnio dziennej długości trasy 180 km, przez okres od 02 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r. Przywóz 
odbywa się w godzinach między 6:30-9:30, odwóz w godzinach między 13:00-16:00. 

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia wymiaru przejeżdżanych dziennie kilometrów w 
wymiarze do (+ /-) 5%.  

3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmiany godzin przywozu i odwozu uczestników po uprzednim uzgodnieniu 
ze Zleceniobiorcą oraz do zmiany długości trasy wynikającej z rotacji uczestników. 

4. Dowozy uczestników odbywać się będą wg rozkładu jazdy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
5. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności 

gospodarczej. Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od podpisania umowy kserokopię polisy (zawodowej) 
przewoźnika drogowego w zakresie prowadzonej działalności, w tym zgodne z przedmiotem zamówienia – przewóz 
osób tzw. ubezpieczenie transportowe na cały okres obowiązywania umowy. 

 
§ 2 

Realizacja umowy 
1. Termin uruchomienia przewozów ustala się na dzień 2 stycznia 2018 roku. 
2. Termin zakończenia przewozów ustala się na dzień 31 grudnia 2018 roku. 

3. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia na piśmie. 
 

§ 3 
Obowiązki stron 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć terapeutycznych w placówce, a tym samym dowozu 
uczestników do placówki z powodu sytuacji okolicznościowych wynikających z organizacji i funkcjonowania placówki, 
o czym natychmiast będzie informować telefonicznie Zleceniobiorcę. 

2. Po stronie Wykonawcy: 
1) w razie awarii autobusu wykonującego przewóz Wykonawca zobowiązuje się do podstawiania autobusu 

zastępczego. 
2) Wykonawca winien oznakować autobusy zgodnie z Prawem o ruchu drogowym i Kodeksem drogowym. 
3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu nr telefonów do kierowców realizujących usługę na danej trasie. 
 

§ 4 
Zasady współpracy 

1. Strony umowy zobowiązują się do pełnej współpracy w ramach realizowanego zamówienia, opartej na zasadach etyki 
i rzetelności zawodowej. 

2. Wykonawca oświadcza, że w zakresie realizacji przedmiotu umowy posiada należytą wiedzę oraz odpowiednie środki 
techniczne i potencjał kadrowy. 

3. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie o wszelkich okolicznościach mogących mieć istotny wpływ na 
możliwość i dopuszczalność realizowania niniejszej umowy. 

4. Usługa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi MEN oraz na warunkach określonych 
w niniejszej umowie. 

 
§ 5 

Personel i sprzęt 

1.Wykonawca będzie dysponował personelem wymieniony w załączonym do oferty wykazie podstawowego personelu, 
lub inny personel jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same 



lub wyższe niż personelu wymienionego w wykazie. 
2. Wykonawca jest zobowiązany dysponować odpowiednim potencjałem technicznym. 
3. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. 2014 r., 
poz. 1502 ze zm.). Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę, osób na stanowisku kierowca autobusa, busa. 

4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni 
robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z 
Pracownikami świadczącymi usługi. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody 
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi            
w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 

 
§ 6 

Przedstawiciele Stron 

1. Strony ustalają następujących reprezentantów przy realizacji niniejszej Umowy: 
1) Zamawiający: ………… tel. ………….. 
2) Wykonawca – …........... tel. ….............. 

2. Wskazani przedstawiciele zobowiązani są do pozostawania w łączności w celu sprawnego koordynowania 
wykonywania postanowień umowy. 

 
§ 7 

Wynagrodzenie 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie (stawkę) w wysokości …... złotych brutto (słownie:........) za 

przejechany kilometr, nie więcej niż …................................ złotych. 
2. Stawka określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i Strony niniejszej umowy nie 

mogą ich zmienić. Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tytułu wzrostu cen, zmiany lub 
wprowadzenia nowych podatków. 

3. Za wykonanie usługi Zamawiający będzie płacił należność stanowiącą iloczyn przejechanych kilometrów wynikających 
oraz ustalonej stawki za 1 kilometr. 

4. Należność za usługę Zamawiający płacił będzie na podstawie faktury wystawionej zgodnie z § 6 ust. 3 umowy. 
5. Zamawiający upoważnia niniejszym Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Faktura 

wystawiana będzie do 7 dnia miesiąca za miniony miesiąc z terminem płatności do …... dni. Wystawiona faktura 

stanowi rozliczenie ostateczne za miniony miesiąc. 
6. Zamawiający wynagrodzenie przeleje na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 
7. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.  
 

§ 8 
Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że wiążącą formą odszkodowania będą kary umowne. 
2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach : 

1) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 
a) za opóźnienie przekraczające 0,5 godz.  w wysokości 200 zł za każdorazowe opóźnienie; 
b) w przypadku nie podstawienia autobusu zastępczego w czasie przekraczającym 30 minut w wysokości 200 zł;  
c) w przypadku nie wykonania jakiegokolwiek z kursów w danym dniu w wysokości 500 zł; 

d)  za nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii umów o pracę zawartych przez wykonawcę z pracownikami 
świadczącymi usługi w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w § 

5 ust. 4 umowy. 
e) za odstąpienie od umowy, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 5.000 zł  

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 5.000 zł. 

3. W przypadku powtarzających się opóźnień w wykonaniu kursów w krótkim okresie czasu z winy Wykonawcy 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej 
o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 lit. e) niniejszej umowy. 

4. W przypadkach bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych: 
a) w przypadku wystąpienia gołoledzi, zasp śnieżnych, opóźnienia w rozpoczęciu kursu nie mogą przekroczyć 30 

minut; 
b) w przypadku nie wykonania kursu spowodowanego nie przejezdnością dróg zawinionych przez Zarządców dróg 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 
5. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 
6. Stron  mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
 

§ 9 
Zmiana postanowień umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu wymogów z art. 144 ust. 1 
ustawy z dn. 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zgodnie ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

2. Zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, z 
zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 



nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy. 
3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności 

postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: 
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności 

dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach 
zamówienia podstawowego 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
Zamawiającego 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub 
umowie ramowej 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć; 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 

3) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, 
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego 
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności 
postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: 
1) zmiana ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z ewentualnej różnicy miedzy ilością kilometrów 

określoną dla danej trasy a rzeczywistymi ilościami przejechanymi dla danej trasy; 
2) zmiany w zakresie płatności i wynagrodzenia - zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich uzasadnionych 

(koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy; 
3) zmiana obowiązującej stawki VAT - wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego 

podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa; 

4) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych , w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

5) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez również 
podwykonawców, przy czym aneks uwzględni wówczas wymogi określone art. 647' k.c. 

5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek stanowiących 
potrzebę zmiany umowy. 

 
§ 10 

Odstąpienie od umowy 

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 

1) zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi rozwiązanie Wykonawcy, 
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
3) Wykonawca, pomimo 2-krotnie naliczonych kar umownych, nie poprawił funkcjonowania usług objętych 

przedmiotem umowy, 
4) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech 

miesięcy, licząc od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie, 
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi 

zawierać uzasadnienie. 
 

§ 11 
Spory 
 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy 
ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami) 

2. O ile postanowienia umowy nie przewidują inaczej, wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem umowy, w tym 
oświadczenia i zawiadomienia składane przez Strony w związku z umową powinny być przekazywane pocztą 
kurierską lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczają możliwość przekazywania 
sobie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jednakże powołanie się przez 



którąkolwiek ze Stron na fakt doręczenia pisma drugiej Stronie będzie skuteczne pod warunkiem otrzymania 
podpisanego zwrotnego poświadczenia odbioru. 

3. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w 
umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki 
wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu 
wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia. 

4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. 
5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 

jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


