
Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

w dniu ...............2011 roku w Bieczu, pomiędzy: 

Stowarzyszeniem na rzecz Pomocy Rodzinie Nadzieja z siedzibą w Bieczu, ul. K. Wielkiego 31 ; zwaną                        
w dalszej treści umowy „Zamawiającym", reprezentowanym przez Iwonę Czeluśniak – Lignar  - Prezesa 
Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Rodzinie Nadzieja 
a 
 ................................ z siedzibą w ........................ przy ul.... działającą zgodnie z wpisem 
do ......... prowadzonego przez ............. pod numerem ewidencyjnym....... , NIP.,  .................. ,; 
REGON: ............. prezentowaną przez: --  ....................... . ..............................  ----  .....  
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą", 

na podstawie dokonanego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze 
zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w okresie od dnia 02 stycznia 2012 r., do dnia 31 
grudnia 2012 r. usługi polegającej na dowozie osób niepełnosprawnych z gminy Biecz na warsztaty 
terapii zajęciowej – część ……, która obejmuje 
………………………………………………………………………………… 

§2 
 
1. Dowozy wykonywane będą   zgodnie z rozkładem zajęć podanym przez Kierownika Warsztatów 

Terapii Zajęciowej. 
2. Zamawiający zapewnia opiekuna na czas przewozu osób niepełnosprawnych. 

 3. Wykonawca zobowiązany  jest na własny koszt: 
     a)  utrzymywać w należytym stanie technicznym oraz porządku i czystości pojazdy do przewozu osób    

niepełnosprawnych; 
b)  przestrzegać przepisy bhp i p. poż.; 
c)  ubezpieczyć pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych na czas przewozów z tytułu szkód, które  

mogą powstać w związku z określonymi zdarzeniami losowymi; 
d) ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku                            

z  wykonywaniem zamówienia; 
  e)   oznaczyć pojazdy (dla niepełnosprawnych) na czas przewozów, że wykorzystywane są do 

transportu osób niepełnosprawnych; 
f)   zapoznać się z trasą na której będzie wykonywać zadanie. 

4.  Wykonawca  zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z wykorzystaniem środków transportowych 
własnych, przystosowanych do przewozu nie mniej niż 8 osób i odpowiadających  wymogom 
określonym w ustawie o transporcie drogowym. 

5. W przypadku awarii  środka transportowego Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, w taki 
sposób aby nie powodować opóźnień czasowych kursu (nie dłużej niż 30 min.) i nie powodować 
nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych osób. 

6.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych  osób niepełnosprawnych. 
7.   Wykonawca zobowiązuje się godnie traktować przewożone osoby niepełnosprawne. 
8.   Wykonawca nie może odwołać żadnego kursu. 
9.  Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie pojazdów oraz przewożonych osób na czas 

przewozu  z tytułu szkód, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem zamówienia, o wartości i w 



zakresie nie mniejszym niż złożonej ofercie. 
10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz pojazdów do wykonania niniejszej umowy ( z podaniem 

numerów rejestracyjnych) oraz wykaz kierowców tych pojazdów. 

§3 

l. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie 
    przewozu osób. 
2. Kopię ważnej licencji wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu zawierania niniejszej umowy. 

 

§ 4 
1. Wartość zamówienia strony ustalają na kwotę netto ................................ (słownie: 

 .................), brutto ................. ....,(słownie:    ...................... ..) za 1 km. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie po zakończeniu miesiąca, w którym usługa była wykonywana. 
3. Rozliczenie kilometrów nastąpi na podstawie przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę wykazów 
przejechanych kilometrów – kart przewozowych, zweryfikowanych przez kierownika Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. 
 4. Wyliczone w sposób określony w § 4 wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie 14 
(czternastu ) dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty strony uznają 

dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
§ 5 

1 .Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w 
następujących wypadkach i wysokościach: 

1) odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, 
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca , w wysokości 10% szacunkowej wartości 
zamówienia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 
2) nie powiadomienia o przeszkodzie w wykonaniu przewozu oraz nie podstawienia pojazdu 
zastępczego - w wysokości 5% szacunkowej wartości zamówienia brutto, określonego w § 4 ust. 1 
niniejszej umowy.  

2. Zapłata kary umownej nastąpi poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy. 
3. Wykonawca zapłaci odszkodowanie uzupełniające w przypadku, gdy kary nie pokryją poniesionej 

szkody, do wysokości taktycznie poniesionej szkody. 

§6 

 

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV księgi trzeciej kodeksu cywilnego stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: 

 

1.  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 dni od zaistnienia następujących  
okoliczności: 

 a) Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 
przerwał ich wykonanie, a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

b) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego 
wezwania przez Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków. 

2.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§7 

 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 
jednej     z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia :  
a) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmniejszenia bądź zwiększenia zakresu 
rzeczowego przedmiotu umowy tj. zmniejszenie lub zwiększenia ilości kilometrów na trasie, 
b) zmiany obowiązującej stawki VAT. W przypadku zmiany stawki VAT przez władzę ustawodawczą 
kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio zmieniona. 



Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. 
Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich 
wprowadzenie. 
Warunki zmian: 
   -   inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 

   -   forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 §8 

Wszelkie mogące wyniknąć na tle umowy spory rozstrzygać będą właściwe miejscowo i rzeczowo 

Sądy powszechne. 

§9 

Integralną częścią umowy są: 
-    Oferta Wykonawcy stanowiąca zał. nr 1 do niniejszej umowy, 
-    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

 
§ 10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego 
oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
     

 Zamawiający       Wykonawca 

 

 


