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                 Wzór Umowy                            ZAŁĄCZNIK NR 2  DO SIWZ   

           

UMOWA NR ……../2013 
                                                                      na usługę 
 

Zawarta w dniu …................. r. w Młodzianowie pomiędzy: 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie, Młodzianów 25, 62-704 Kawęczyn  
 REGON  302315589,  NIP 6681968029, reprezentowaną przez: 
Teresę Michalską – Kierownik ŚDS 
przy kontrasygnacie Anna Krajewska – Główny księgowy 
Zwaną dalej „Zamawiającym”  
 
a 
………………………………………………………………………………………………… 

REGON ……............................, NIP ……......................., reprezentowanym/ą  przez: 
…………………….. ………………………………….., 
Zwanym/ą dalej „Wykonawcą”  
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity:  Dz. U. z 2013r., poz. 907), została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie 
dowozu i odwozu uczestników z terenu Gminy Kawęczyn do Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Młodzianowie w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. z 
wyłączeniem przerw świątecznych, dni ustawowo wolnych od pracy i ferii letnich od 
21.07.2014r. do 08.08.2014r. oraz innych dni  po wcześniejszym poinformowaniu przez 
Zamawiającego. 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 
a) Trasa dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowi  
obejmuje: Kawęczyn – Nowy Świat – Marcjanów – Będziechów – Żdzary – Myszkowice –  
Głuchów – Siewieruszki – Wojciechów – Kawęczyn – Ciemień – Kowale Pańskie – Siedliska 
– Leśnictwo – Młodzianów- ok.55 km.- rano w godz. 7.30 
 
b) Trasa odwozu uczestników ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie 
  obejmuje: Młodzianów – Leśnictwo – Kowale Pańskie – Ciemień – Kawęczyn – Nowy 
Świat  – Marcjanów – Będziechów – Żdżary - Głuchów – Siewieruszki –Kawęczyn-ok. 55 
km.- po południu 

 
3. Rozliczenie usługi, o której mowa w pkt. 2 następować będzie na podstawie ilości 

rzeczywiście przejechanych kilometrów przez Wykonawcę potwierdzonym każdego dnia 
w karcie drogowej przez reprezentanta Zamawiającego- instruktora sprawującego opiekę 
w trakcie dowozów i odwozów uczestników ŚDS. 

4. Średnia, przewidywana ilość osób przewożonych to 22 uczestników plus 1 opiekun 
wyznaczony przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze, swoją ofertą z dnia 
…............ przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 Kodeksu 
cywilnego. 

 
 

§ 2 
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1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w okresie od 01.01.2014r. do 
31.12.2014r. 
2. Usługa polega na codziennym dowozie i odwozie osób od poniedziałku do piątku, z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych i dni w których nie będą się odbywały zajęcia w ŚDS w 
Młodzinaowie, o których wykonawca zostanie każdorazowo powiadomiony z 3 – dniowym 
wyprzedzeniem. 
   

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, 

doświadczenie, możliwości techniczne i kadrowe oraz uprawnienia konieczne do 
prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązuje się należycie wykonać 
usługę na warunkach określonych w umowie. 

2. Pojazdy służące do przewozu osób muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi 
bezpieczeństwa, muszą być w pełni oznakowane (zgodnie z obowiązującymi przepisami), 
muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej. 

3. Wykonawca zapewni dowóz i odwóz wszystkich osób dostosowując wielkość (tj. liczbę 
miejsc siedzących ) do liczby uczestników. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za stan techniczny i sanitarny oraz warunki bhp i p.poż 
użytkowanych pojazdów. W przypadku uszkodzenia pojazdu wykonującego przewóz 
osób Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia niezwłocznie pojazdu zastępczego 
spełniającego wszystkie warunki określone niniejszą umową. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, do stosowania pisemnych poleceń i wskazówek 
Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy oraz do przedłożenia 
każdorazowo Zamawiającemu na jego pisemne żądanie wszelkich dokumentów, 
materiałów, informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy. 

 
§ 4 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian istotnych 

postanowień umowy :  
a) w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 

Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub przepisami prawa. 
b) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia będących następstwem zdarzeń 

obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i 
istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z 
niniejszej umowy, których Zamawiający lub Wykonawca nie mógł przewidzieć i 
którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać, 

c) zmiany wynikające ze zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu 
umowy ( np. urzędowa stawka podatku VAT ), 

d) rezygnacje z części usługi przez Zamawiającego, wprowadzenie usługi zamiennej, 
jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

e) zmiany przedmiotu zamówienia związane i wynikające ze zmian : 
- lokalizacji i ilości przystanków, 
- zwiększeniem liczby dowożonych uczestników 

f) zmian w zakresie wprowadzenia prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu 
zamówienia, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji usługi, 

3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1, okoliczności nie stanowi 
bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian w umowie, ani nie 
może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

 
§ 5 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
okolicznościach : 



 3

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi bez uzasadnionych 
przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 
piśmie, 

b) w przypadku, gdy Wykonawca przerwał realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 
jeden tydzień, 

c) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje usługę wadliwie, niezgodnie z warunkami 
umowy, 

d) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy, 
e) utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem 

niniejszej umowy. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego 
pisemnego wezwania w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, 
określonego w niniejszej umowie, 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może 
nastąpić w terminie do 30 dni od dnia zajścia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie. 

 
§ 6 

1. Strony postanawiają, iż powierzenie przez Wykonawcę części usługi do wykonania 
podwykonawcom wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca                              
jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,                         
jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpośredniego regulowania należności                
za usługi wykonane przez podwykonawców tym podwykonawcom. W takim przypadku 
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu stosownej umowy cesji 
wierzytelności  zawartej na rzecz podwykonawcy wraz ze złożoną fakturą. 

 
§ 7 

1. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest 
i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach niniejszej umowy oraz 
Kodeksu cywilnego za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia 
osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie 
dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu 
umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności.  

 
§ 8 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte 
wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie Zamawiającego od 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia 
brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie Wykonawcy od umowy z 
przyczyn zależnych od Zamawiającego  w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 
określonego w  
§ 9 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Zapłata kary umownej winna nastąpić w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania do 
jej zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 6. 

5. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia przypadających jemu kwot kar umownych 
z należnego Wykonawcy  wynagrodzenia. 
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

 
§ 9 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie, zgodnie z ofertą 
wykonawcy w wysokości…………………………………………………………..zł netto, 
(słownie:……………………………………………………….100) + podatek VAT …. %, 
tj. …………………………….. zł (słownie: ………………………………………..100), 
co stanowi łącznie ………………………………………………………… zł brutto 
(słownie: ……………………………………………………………………………….100) 

2.  Wynagrodzenie powyższe dotyczy całości przedmiotu umowy a więc i wszelkich kosztów 
związanych z naprawą pojazdu, ubezpieczeniem, kosztami zatrudnienia itp.) 

3. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy wykonywania usługi objętej niniejszą 
Umową. 

4. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie w okresach miesięcznych na  
podstawie iloczynu faktycznej ilości przejechanych kilometrów i stawki w kwocie......... zł 
brutto za 1 km.     

5. Wypłata należności następować będzie miesięcznie w terminie 14 dni roboczych od dnia 
złożenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, na rachunek bankowy 
wskazany na fakturze.Błędnie wystawiona faktura VAT spowoduje naliczenie ponownego 
14-dniowego terminu płatności. 

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Wykonawcy. 
7. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustaawowych 
 

§ 10 
1. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych                    

w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 
2. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sądy 

właściwe dla siedziby Zamawiającej. 
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisy 
Kodeksu Cywilnego 

4. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 
egzemplarze dla Zamawiającej i jeden dla Wykonawcy. 

  

 

 

ZAMAWIAJACY                                                              WYKONAWCA 

 

 

 


