
Zał. nr 6 

 

UMOWA 

 

zawarta w dnia ………………. 2017 r. w Koszalinie w rezultacie dokonania wyboru oferty  

w trybie zapytania o cenę  

pomiędzy 
 

Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  

w Koszalinie, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez 

Dariusza Sokalskiego – Przewodniczącego Zarządu Koła PSONI w Koszalinie,  

Annę Głąbałę – Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Koszalinie. 

Mariolę Śmiałkowską – Główną Księgową Koła PSONI w Koszalinie. 
 

a 

………………………………………………… 
 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

1. ………………………………. 

Których prawo do reprezentacji wynika z  zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej Nr …….........……wydanego przez …….....................……………………….. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: „Świadczenie usług transportowych w zakresie 

dowozu i odwozu osób niepełnosprawnych uczęszczających do placówek 

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnością Intelektualną Koło  

w Koszalinie w latach 2018-2019 
 

2. Szczegółowy wykaz tras dowozu i odwozu uczestników poszczególnych placówek 

będzie podawany wykonawcy przez zamawiającego na bieżąco. 
 

3. Zamawiający zastrzega sobie w ciągu roku możliwość zamiennego uzgodnienia 

kursów. 
 

4. Przewidywana do wykonania roczna ilość wozokilometrów wynosi: na rok 2018 – 

104 643 km oraz na rok 2019 104 643 km, przy czym dopuszcza się +- 15% 

odchylenia od w/w ilości oraz rzeczywista ilość wozokilometrów na 2019 rok zostanie 

określona w terminie do 30.11.2018 roku. 
 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian zakresu zamówienia 

oraz wprowadzenia zmian do przedstawionych tras w przypadkach wynikających ze 

zmian organizacyjnych poszczególnych placówek. 
 

6. Wykonawca może wykonać zmówienie przy pomocy osób trzecich nie będących jego 

pracownikami za pisemną zgodą Zamawiającego. 
 

7. W trakcie przejazdów opiekę nad dziećmi sprawuje Zamawiający. 

 

§ 2 
 

Zamówienie realizowane będzie w okresie : 

Od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. uwzględniając harmonogram pracy placówek PSONI 

Koło w Koszalinie. 

 

§ 3 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, stanowiące 

iloczyn ceny jednostkowej przedstawionej w ofercie tj. …… zł netto + 8% VAT tj. ……   



 

       zł  brutto zł za 1 wozokilometr i ilości faktycznie zrealizowanych w danym okresie  

       rozliczeniowym wozokilometrów. Dopuszcza się zmianę stawki za 1 km w formie     

       negocjacji w przypadku zmian cen paliw o ponad 10% ceny brutto liczonej w stosunku  

       do grudnia 2017 r. 
 

2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia w okresie wskazanym 

w § 2 określa się na kwotę: ……………… zł brutto, przy czym dopuszcza się +-15% 

odchylenia od w/w kwoty.  
 

3. Wykonawca za realizację przedmiotu umowy wystawia faktury 2 razy w miesiącu wraz 

z uzgodnionym z Zamawiającym rozliczeniem przejechanych kilometrów  wynikającym 

z podpisanej umowy. 
 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem w terminie 7 dni od daty 

otrzymania faktury na konto Wykonawcy ……………………………………………...... 

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

§ 4 

1. Ustala się odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w  
     formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez Zamawiającego, z przyczyn 

za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 5 %  wynagrodzenia 
całkowitego brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy. 

b) za nie usunięcie w ustalonym przez Zamawiającego terminie, uchybień 
stwierdzonych w toku kontroli, naliczane za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego brutto ustalonego w § 3 w ust.2 
umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi wyłączną odpowiedzialność Zamawiający,  
w wysokości 5%  wynagrodzenia całkowitego brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  
5. Zapłata kar umownych nie zwalnia z obowiązku wywiązania się z przewidzianych 

umową świadczeń. 
 

 

§ 5 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Świadczenia usług zgodnie z obowiązującym prawem a w szczególności Ustawą  
o transporcie drogowym. 

2. Posiadania stosownych zezwoleń na wykonywanie przewozów. 
3.       Zapewnienia ciągłości obsługi tras objętych niniejszym zamówieniem pomimo awarii 

          pojazdów i innych utrudnień 

§ 6 

Wszelkie koszty związane z uzyskaniem zezwoleń, korzystaniem placów postojowych ponosi 
Wykonawca 

§ 7 

1. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia w dowolnym czasie kontroli usług 
przewozowych świadczonych przez Wykonawcę, polegających na: sprawdzeniu zgodności 
wykonywanych kursów z rozkładem jazdy oraz dokonaniu kontroli jakości taboru 
realizującego usługę, przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Protokół z kontroli stwierdzającej niezgodne z umową wykonywanie przewozów stanowi 
podstawę zastosowania przez Zamawiającego kar umownych i środków wskazanych w § 9. 

 



 
§ 8 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

 

§ 9 

 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

2. Zamawiający  może  wypowiedzieć  niniejszą umowę  z  zachowaniem  trzymiesięcznego  
okresu wypowiedzenia w razie, 
a) uporczywego bądź rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków opisanych  
    w § 5, 
b) negatywnych wyników trzech kolejnych kontroli opisanych w § 7 a przeprowadzonych           

w odstępie co najmniej trzech tygodni. 
3. Umowa wygasa z chwilą: 

a)  utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania przewozów,  
b)  likwidacji Wykonawcy lub zaprzestania przez niego działalności w zakresie transportu                                                                                          
- przewozu osób. 
 

§ 10 

 

Wykonawca wyraża zgodę na umieszczenie reklam Zamawiającego na jego samochodach 

służących do realizacji niniejszej umowy w taki sposób aby nie wpływały na bezpieczeństwo 

realizowanych przewozów oraz były zgodne z obowiązującymi przepisami. 
 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 12 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
 

§ 13 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze 
dla każdej ze stron. 

2. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

 

 

            Zamawiający:           Wykonawca : 
 

 

 

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


