
                                                                                                                               Załącznik nr 4 
            

 

PROJEKT UMOWY 

O ŚWIADCZENIACH USŁUG TRANSPORTOWYCH PRZEWOZU OSÓB 

 

zawarta dnia ………………………………….. roku 

pomiędzy: 

Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło  

w Ostródzie reprezentowanym przez: 

1.    Przewodniczącego Zarządu - Mieczysława Kowalczyka  

2.    Sekretarza Zarządu Koła – Kamilę Włodarską 

3.    Główną Księgową Koła – Magdalena Śnieżawska 

zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą, 

a  

…………………………………………………………………………………..,………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

wyłonionego w drodze przetargu zwanym w dalszej części Zleceniobiorcą o następującej 

treści: 

§ 1 

 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje świadczenie usług transportowych 

dowozu osób do placówek ostródzkiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna w okresie od 

………………………………….. r. do ……..………………………… r.  

(z wyłączeniem przerwy wakacyjnej od 16. 07. 2021 r.  

do 15. 08. 2021 r.) 

2. Realizację umowy Zleceniobiorca prowadzić będzie własnymi środkami transportu 

według ustalonych tras dowozu stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość zawieszenia, zwiększenia lub zmniejszenia zakresu 

zamówienia poprzez  likwidację  tras dowozu, utworzenie nowych tras, modyfikację 

tras (wydłużenie lub skrócenie istniejących),  podyktowane zmieniającą się w ciągu 

roku liczbą dowożonych osób oraz panującą pandemią Covid – 19.  

 



§ 2 

 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada określone przepisami prawa uprawnienia do 

przewozu osób oraz to, że pojazdy  którymi świadczyć będzie usługi są sprawne 

technicznie. Wykonawca zapewni w pojeździe, w którym wykonywać będzie usługi  

podnośnik lub podjazd dla wózków inwalidzkich oraz odpowiednie dla nich 

mocowanie. W przypadku braku  takiego wyposażenia, Zamawiający oczekuje 

pomocy ze strony kierowcy przy wsiadaniu, zajmowaniu  miejsc i wysiadaniu osób 

niepełnosprawnych do i z pojazdu polegającej na podnoszeniu i przenoszeniu z wózka 

inwalidzkiego do samochodu  i odwrotnie. Pojazd musi posiadać niezbędne badania 

techniczne,  posiadać ubezpieczenie komunikacyjne od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Wszystkie 

fotele w pojeździe muszą być wyposażone  w pasy bezpieczeństwa,  musi być pod 

każdym względem sprawny technicznie m.in. posiadać sprawna klimatyzację i 

ogrzewanie. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że kierowcy zatrudnieni przez niego posiadają 

odpowiednie uprawnienia do przewozu osób. 

3. Opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami podczas dowozu zapewnia 

Zamawiający.  

4. Kierowcy Zleceniobiorcy zobowiązani są do ścisłej współpracy z opiekunami                        

w zakresie bezpiecznej realizacji przewozu.   

5. Kierowca jest współodpowiedzialny z opiekunem  za prawidłowe zajęcie miejsc przez 

osoby z niepełnosprawnościami w pojeździe.  

6. Wraz z końcem roku szkolnego i jego początkiem tj. na przełomie sierpnia   i września 

mogą wystąpić zmiany w składzie osobowym placówek.  

Zmiany mogą spowodować konieczność przeorganizowania tras dowozu, likwidację  

niektórych bądź utworzenie nowych. Ponadto godziny rozpoczęcia dowozów lub  

odwozów mogą w trakcie realizacji zamówienia ulegać zmianom w granicach  

ok. ,,+” ,,-:’’ 30 min. 

7. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo cyklicznego sprawdzenia stanu technicznego 

pojazdu oraz uprawnień i stanu trzeźwości kierowcy przy współpracy z policjantami  

Wydziału Ruchu Drogowego KPP.  

8. Osobą wyznaczona do kontaktu i odpowiedzialną za organizację transportu ze strony 

Zamawiającego jest Pani Aneta Lis (tel. 728 392 725). 



 

§ 3 

1. Zleceniobiorca zapewnia ciągłość realizacji zamówienia poprzez:   

a) zapewnienie innego środka  transportu, spełniającego wymogi określone w § 2 ust. 

1 niniejszej umowy w przypadku niemożności użycia własnego samochodu. 

b) zatrudnienie kierowcy pracującego na zastępstwie posiadającego odpowiednie 

uprawnienia do przewozu osób. 

§ 4 

1. Zleceniobiorca prowadzić będzie codzienny rejestr przejechanych kilometrów wg. 

wzoru stanowiącego  załącznik nr 1. do niniejszej umowy.  

2. Wykaz przejechanych kilometrów potwierdzać będzie podpisem opiekun realizujący 

dowóz na poszczególnych trasach.  

3. W/w wykaz stanowić będzie załącznik do każdej faktury. 

4. Zleceniobiorca oświadcza, że poza wynagrodzeniem określonym w ofercie, która jest 

integralną częścią umowy,  nie będzie miał żadnych roszczeń wobec Zleceniodawcy. 

§ 5 

1. Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie wynikające z rzeczywistej ilości kilometrów 

przejechanych na wskazanej trasie, zgodnie z aktualną frekwencją podopiecznych            

w danym dniu wykazaną w rejestrze, o którym mowa w § 4 ust 1 - 3 na podstawie 

faktury. 

        2. Zleceniobiorca wystawiać będzie fakturę dwa razy w miesiącu: 15 i 30/31 dnia 

miesiąca. 

        3. Termin płatności ustala się na 14 dni od złożenia faktury. 

                                                     § 6 

 

1. Umowa została zawarta na okres od …………………….. do ………………………… 

§ 7 

 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w następujących 

okolicznościach:  

a)  utraty uprawnień do przewozu osób, 

b) braku uprawnień kierowców, 

c) rażącego zaniedbywania zasad bezpieczeństwa podczas realizacji dowozu, 



d) nienależytego wykonywania umowy np. spóźnienia niezależne od 

obiektywnych przyczyn, zły stan techniczny pojazdów,   

e) niewłaściwego stosunku kierowców do osób z niepełnosprawnościami. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy 

lub jej części  nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć                 

w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 8 

1. Zleceniobiorca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym  w następujących 

okolicznościach: 

a) niewywiązywanie się Zamawiającego w umownym terminie z płatnościami za 

wykonane usługi, 

b) brak zapłaty za usługi  dodatkowe (uzupełniające) 

2. Zleceniobiorca może rozwiązać umowę z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu 

wypowiedzenia liczonego od 1 dnia miesiąca z powodów innych niż wyższe. 

 

§ 9 

1. Zleceniodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w następujących 

okolicznościach: 

a) nie wykonania usługi w ustalonych terminach i czasie 

b) nienależytego wykonania usługi – wykonywanie jej niesprawnym pojazdem 

posiadającym m.in. wady powodujące dyskomfort jazdy przewożonych osób, 

narażenie ich na niebezpieczeństwo, brak pasów bezpieczeństwa lub ich 

wadliwość, brak ogrzewania i klimatyzacji, brak utrzymania czystości  

w pojazdach. 

2. Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę z 1- miesięcznym okresem 

wypowiedzenia liczonym od 1 dnia miesiąca w przypadku: 

a) likwidacji trasy lub tras, 

b) z powodów niezależnych od Zleceniobiorcy 

 

§ 10 



Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez Zleceniobiorcę, 

zobowiązuje się on do zapłaty kar umownych na rzecz Zleceniodawcy w wysokości 20% 

niezrealizowanej umowy. 

 

§ 11 

 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania 

reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do zamawiającego. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią 

inaczej. 

3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu 

prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego                

i likwidacyjnego. 

4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać 

będą polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą 

przez właściwy rzeczowo sąd powszechny. 

5. Umowa zostanie sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla 

każdej ze stron.  

 

Załączniki 

1) Formularz - Rejestr przejechanych kilometrów 

2) Oferta cenowa wykonawcy, 

3) SIWZ 

 

 

Zleceniodawca       Zleceniobiorca  

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr1. do umowy  

 

REJESTR  PRZEJECHANYCH  KILOMETRÓW 

 

 

L/p Data  Trasa (wymienić 

poszczególne miejscowości) 
Stan licznika 

początkowy  

Stan 

licznika 

końcowy 

ilość 

przejecha

nych km 

Podpis 

pracownika 

PSONI 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       



13       

14       

15       

16       

 


