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-PROJEKT- 

 

Umowa Nr  ......./ZP/1/2018 
zawarta w dniu  ......  stycznia 2018 roku 

 

 

pomiędzy: 

 

Gminą Grabowiec z siedzibą w Grabowcu, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec, 

NIP: 922-29-42-983, REGON: 52007654, zwaną dalej Zamawiającym, 

reprezentowaną przez: 
 

 Wójta Gminy Grabowiec - mgr Waldemara Greniuka, 
 

przy kontrasygnacie 
 

 Skarbnika Gminy Grabowiec - Małgorzaty Surmy, 
 

a 

(nazwa Wykonawcy), z siedzibą (adres Wykonawcy), NIP: (NIP Wykonawcy), REGON: 

(REGON Wykonawcy), (inne dane Wykonawcy), zwan(....) dalej Wykonawcą, 

reprezentowan(...) przez: 
 

 (funkcja osoby/osób)  - (osoba/osoby reprezentująca/-e Wykonwcę) 
 

zwanymi dalej łącznie Stronami. 

 

Mając na uwadze następujące fakty: 

1. Zamawiający zamierza realizować dowóz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na 

terenie gminy Grabowiec do placówek oświatowych w Zamościu. 

2. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, przeprowadzonym w trybie Zapytania ofertowego, na podstawie Oferty z dnia 

data oferty stanowiącej integralną część umowy, jako zdolny do wykonania zadania. 

3. Osoby reprezentujące Strony mają stosowne umocowania, aby zaciągnąć 

zobowiązania według niniejszej Umowy. 

Strony postanawiają zawrzeć Umowę następującej treści: 

 

   

§ 1 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wykonania zamówienia objętego niniejszą 

umową do przewozu, osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy 

Grabowiec do placówek oświatowych położonych na terenie Zamościa. 

2. Przewoz 7 osób niepełnosprawnych odbywać się będzie na trasie: Grabowiec  

– Skomorochy Male – Wólka Tuczępska – Bronisławka – Rogów – Zamość (długość 

trasy około 160 km dziennie). 

3. Placówki oświatowe na terenie miasta Zamość do których uczęszczają osoby 

niepełnosprawne:  

a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Śląska 45A, 22-400 Zamość; 

b) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na 

Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło ul. Generała Orlicz-Dreszera 14,  

22-400 Zamość; 
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c) Niepubliczne Przedszkole Specjalne ”Krok za Krokiem” ul. Peowiaków 6a, 22-400 

Zamość. 

4. Przewóz, o którym mowa w ust. 1 świadczony będzie we wszystkie dni, w których 

odbywać się będą zajęcia dydaktyczne w terminie od 12 lutego 2018 r. do 31 grudnia 

2018 r. 

5. W przypadku odpracowywania zajęć w innym dniu, wolnym od zajęć, Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci, zgodnie z ustalonym rozkładem.  

W związku z tym ilość dni w poszczególnych miesiącach może ulec zmianie.  

6. Wykonawca przed terminem realizacji zadania przekaże Zamawiającemu szczegółowy 

rozkład dowozów osób niepełnosprawnych. 

7. Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone środkami transportu 

przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, spełniającymi wymogi 

bezpieczeństwa oraz wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  

i uprawnienia do ich świadczenia. 

§ 2 

 

1. Godziny odbioru osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania ustala Wykonawca 

 z opiekunami lecz nie wcześniej niż o godz. 615. 

2. Przyjazd do placówki najpóźniej o godz. 800. 

3. Godziny odbioru osób niepełnosprawnych z placówek ustala Wykonawca z daną 

placówką oświatową (po zakończeniu zajęć). 

 

§ 3 

 

Termin realizacji umowy od 12 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (w dni w których 

odbywają się zajęcia dydaktyczne). 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy ma obowiązek zapewnić: 

a) każdej osobie miejsce siedzące w pojeździe, 

b) bezpieczeństwo i opiekę oraz pomoc osobom w trakcie wsiadania i wysiadania  

z pojazdu, doprowadzenie osoby na zajęcia oraz odebranie osoby z zajęć  

w placówce, 

c) ubezpieczenie NW dla wszystkich przewożonych osób a Zamawiający nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu w wyniku 

których nastąpi uszkodzenie ciała lub śmierć czy szkoda materialna spowodowana 

działalnością Wykonawcy. 

d) opiekę w trakcie przewozu osób niepełnosprawnych przez osobę posiadającą 

odpowiednie kwalifikacje, 

2. Zamawiający ma prawo do kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie,  

a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia, w każdej chwili, kontroli stanu 

technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do 

tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego). 

3. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca musi zapewnić transport zastępczym 

pojazdem odpowiadającym wymaganiom o których mowa w §1 ust. 7. Transport 

zastępczy powinien być tak zorganizowany aby nie powodować nadmiernych 

opóźnień czasowych kursu. 
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§ 5 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie o którym mowa w § 1 Zamawiający  

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ........................ zł netto (słownie: 

……………..…………......................................... złotych netto) za 1 kilometr przewozu 

osób. 

2. Do wynagrodzenia netto, o którym mowa w ust. 1., Wykonawca doliczy podatek VAT  

w wysokości ......... %, co stanowi .................. podatku VAT, co łącznie stanowi 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, które wynosi ........................ zł brutto (słownie: 

……………..…………......................................... złotych brutto) za 1 kilometr przewozu 

osób. 

 

§ 6 

 

1. Do reprezentowania Zamawiającego w sprawach przedmiotu umowy upoważniona jest 

Pani Jadwiga Nosko tel. 84 651 24 74. 

2. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach przedmiotu umowy upoważniony jest (imię 

i nazwisko osoby) tel. ................................... 

3. Wykonawca ustanawia kierowcę w osobie (imię i nazwisko osoby) tel................................ 

4. Wykonawca ustanawia opiekuna w osobie (imię i nazwisko osoby) tel................................ 

 

§ 7 

 

1. Wszelkie dokumenty powstające na podstawie lub w związku z realizacją niniejszej 

Umowy będą doręczane odpowiednio na adresy korespondencyjne Stron: 

a) adres korespondencyjny Zamawiającego: Gmina Grabowiec, ul. Rynek 3, 22-425 

Grabowiec, 

b) adres korespondencyjny Wykonawcy: (adres korespondencyjny Wykonawcy), 

2. Za termin doręczenia przyjmuje się datę wpływu na adres korespondencyjny 

odpowiedniej Strony. 

3. Strony dopuszczają możliwość przekazywania dokumentów drogą elektroniczną na 

adresy mailowe Stron: 

a) adres mailowy Zamawiającego: zp@grabowiec.pl, 

b) adres/y mailowy/e Wykonawcy: (adres/y mailowy/e Wykonawcy), 

Strona przekazująca dokument drogą elektroniczną obowiązana jest przesłać dokument z 

opcją „Żądaj potwierdzenia dostarczenia wiadomości”. Strona, która odebrała dokument 

przesłany drogą elektroniczną zobowiązana jest do potwierdzenia otrzymania wiadomości. 

4. Za potwierdzenie otrzymania dokumentu przez Zamawiającego uznaje się potwierdzenie 

przesłane z adresu mailowego podanego w ust. 3 pkt a. 

5. Za potwierdzenie otrzymania dokumentu przez Wykonawcę uznaje się potwierdzenie 

przesłane z adresu mailowego podanego w ust. 3 pkt b. 

6. Strony dopuszczają możliwość przekazywania dokumentów za pomocą faksu na numery: 

a) faks Zamawiającego: 84 651 24 74, 

b) faks Wykonawcy: (faks Wykonawcy), 

Strona, która odebrała dokument za pomocą faksu zobowiązana jest do pisemnego 

potwierdzania w postaci adnotacji (odręcznej) na otrzymanym faksie: „Faks otrzymaliśmy 

czytelny” oraz podanie daty, przystawienie pieczęci firmowej, podpisu wraz z pieczątką 

imienną osoby merytorycznie właściwej i przesłanie faksem tak opisanego dokumentu (1-szej 

strony) stronie nadającej. 
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§ 8 

 

1. Dla niniejszego § przyjmuje się, że wartością wynagrodzenia umownego jest kwota 

wynikająca z iloczynu: dziennej ilości kilometrów (160 km) x cena netto za 1 km,  

o której mowa w § 5 ust. 1 x przewidywana ilości dni przewozu w trakcie trwania umowy  

(170 dni). 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienia w wykonywaniu przewozu, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego netto, za każde opóźnienie z przyczyn nieuzasadnionych, 

b) za nieodebranie jednej osoby z miejsca zamieszkania, w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego netto, za każde nieodebranie osoby z przyczyn 

nieuzasadnionych, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego netto. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto. 

4. Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki  

w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 9 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku: 

a) dokonywania przez Wykonawcę przewozu pojazdem w złym stanie technicznym, 

b) dokonywania przez Wykonawcę przewozu bez opiekuna, 

c) wystąpienia przerw w realizacji zamówienia,  

d) powtarzającego się niepunktualnego przewozu osób oraz nieodbierania osób z miejsca 

zamieszkania, 

e) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt. c). 

2. W wypadkach wymienionym w ust. 1 Wykonawcy należy się  wynagrodzenie tylko za 

przejazdy zrealizowane do czasu odstąpienia od umowy. 

 

§ 10 

 

1. Strony uzgadniają, że płatność za wykonywanie przedmiotu umowy następować będzie po 

zakończeniu każdego miesiąca – fakturą częściową. 

2. Po zakończeniu każdego miesiąca, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT  

w wysokości netto wynikającej z iloczynu przejechanych kilometrów i ceny  jednostkowej 

netto, o której mowa w § 5 ust.1. 

3. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć szczegółowy miesięczny wykaz 

zrealizowanych kilometrów wynikających z przewozu, w rozbiciu na każdy dzień. 

4. Należności wynikające z faktury będą płatne w formie przelewu bankowego na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury 

VAT. 

§ 11 

 

1. Ewentualne zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być wprowadzone 

wyłącznie w formie aneksu do umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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3. W przypadku wystąpienia spraw spornych Strony zobowiązują się do postępowania 

zmierzającego do polubownego ich rozstrzygania. 

4. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, będzie on 

rozstrzygany przez Sąd Powszechny, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę 

Zamawiającego.              

 

§ 12 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

  

              Wykonawca:                                    Zamawiający:    

 

 

 

 

 

                przy kontrasygnacie:                                                                         

 

 


