
Oznaczenie sprawy: ZP.321.1.2018  Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

UMOWA ZP.322.            .2018 
 

zawarta w dniu …………………………… 2018 roku w Gliwicach, pomiędzy  

Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 6311006644, 

w imieniu którego i na rzecz działa: 

1. p. Magdalena Odrobina – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy,  

z siedzibą w Gliwicach 44-100, przy ul. Sikorskiego 134,  

zwany w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

………………………………......………………………………………….. 

z siedzibą w …………………………………………………………….. 

NIP …………….........…  REGON ……….........…………. 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” w imieniu i na  rzecz którego działa: 

1. ……………………………………………… 

w wyniku przeprowadzonego postępowania w oparciu o art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych /t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm./ w trybie przetargu 

nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 - Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług dowozu mieszkańców Gliwic z miejsca 

zamieszkania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gliwicach i odwiezienie ich do 

domu samochodem Wykonawcy. 

2. Przewóz osób realizowany będzie dwa razy dziennie, w godzinach rannych i popołudniowych w 

dni robocze ŚDS. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do umowy. 

5. Wykonawca ma obowiązek prowadzić odrębne zestawienie kosztów dla działalności będącej 

przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiający ma prawo wglądu do tej dokumentacji. 

 

§ 2 – Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy ustala się na kwotę: 

netto ……………..…….. zł/dzień x 251 dni = ……………….. zł, 

+ podatek VAT 8 %) …………………… zł = brutto ……………………… zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………….. …../100).  

zgodnie ze złożoną ofertą, załącznik nr 1 do umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 

obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w ust. 1 

niniejszej umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z 

uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia umowy stawki podatku od towarów i usług nie 

ulegnie zmianie. 

4. Zamawiający wypłacać będzie Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w 

wysokości określonej w pkt. 1 pomniejszone o opłatę należną od pasażerów określoną w ust. 5. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do pobierania stałej opłaty od pasażera wynoszącej 150,00 zł 

miesięcznie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wydawania na żądanie pasażera faktury lub innego dokumentu 

potwierdzającego dokonanie miesięcznej opłaty za przewóz. 
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§ 3 - Sposób dokonywania rozliczeń i płatności 

1. Wynagrodzenie za realizowanie umowy, będzie wypłacane przez Zamawiającego miesięcznie, po 

zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, na podstawie rachunku wystawionego przez 

Wykonawcę oraz potwierdzonej przez pracownika Zamawiającego liczby dni, w którym usługa 

była realizowana i stanowić będzie iloczyn stawki dziennej i liczby dni w miesiącu, w których 

realizowana była usługa. 

2. Rachunek będzie płatny na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia  

do Zamawiającego. 

3. Każda faktura (w tym faktura korygująca) musi zawierać dane Miasta Gliwice jako podatnika 

VAT, tj. następujące dane, odpowiednio jako Nabywcy: 

Miasto Gliwice 

44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 

NIP: 6311006640 

Dodatkowo w polu odbiorca lub adresat lub w dowolnym innym miejscu na fakturze należy 

umieścić: „Środowiskowy Dom Samopomocy 44-100 Gliwice, ul. Sikorskiego 134” (bez 

wskazywania nr NIP). 

4. Zamawiający może dokonać zapłaty należności przelewem w formie metody podzielonej 

płatności, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. 

5. W przypadku realizacji przez Zamawiającego, płatności, o której mowa w ust. 4 Zamawiający 

przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy w banku …………………… nr …………………………………………………….. 

w terminie jak ustalono w ust. 3, zaś wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną na fakturze na 

osobny rachunek VAT Wykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem firmowym/osobistym 

(niepotrzebne skreślić). 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 

 

§ 4 - Odpowiedzialność odszkodowawcza 

1.  Odpowiedzialność z tytułu nie wykonania, bądź nie należytego wykonania umowy Strony ustalają 

w formie kar umownych. 

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł/słownie: dziesięć 

tysięcy/ gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, w szczególności, gdy ten przez co najmniej 2 dni bez powiadomienia Zamawiającego 

o przyczynie nie realizuje umowy. 

3.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

a) 200,00 zł /słownie: dwieście/ w przypadku realizacji umowy niezgodnie z jej postanowieniami; 

b) 200,00 zł /słownie: dwieście/ w przypadku otrzymania dwóch informacji pisemnych o 

niewłaściwym zachowaniu ze strony Wykonawcy podczas wykonywania przewozów 

zgłoszonych przez stronę uczestniczącą w przewozie (np. odzywanie się do osób 

korzystających z przewozów w sposób  obrażający, uwłaczający; brak zapewnienia pomocy 

oraz bezpieczeństwa podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu; inne niestosowne zachowania). 

4.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna w wysokości 10 000,00 zł /słownie: dziesięć 

tysięcy/, w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Zamawiający. 

5.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktur 

wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

6.  Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie Strony mają prawo do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, kiedy kary określone w tym paragrafie 

nie pokrywają ich szkód 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie za działania osób/podmiotów, którym 

powierzy wykonanie części zamówienia lub określone czynności związane z wykonywanym 

zamówieniem. 

7. Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia płatności ze strony 

Zamawiającego. 
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§ 5  Odstąpienie od umowy 

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy przez jedną ze stron, drugiej stronie 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności w przypadku, gdy: 

a)  Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy, 

b) jedna ze stron zaniechała realizacji obowiązków wynikających z umowy, 

c) w razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dalszą realizację umowy, przez 

którą rozumie się utratę przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji 

przedmiotu umowy, 

d) w razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dalszą realizację umowy, przez 

którą rozumie się naruszenie przez Wykonawcę pomimo pisemnego upomnienia, 

obowiązków określonych w niniejszej umowie, 

e) wszczęto postępowanie likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy, 

f) zajęto składniki majątkowe Wykonawcy mające wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

2. We wskazanych w ust. 1 lit. a) oraz b) przypadkach odpowiednio Wykonawca lub Zamawiający 

jest zobowiązany do pisemnego wezwania strony przeciwnej do realizacji zobowiązań umownych 

ze wskazaniem terminu przystąpienia do ich realizacji. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje 

stronie, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego w wezwaniu strona nie przystąpiła do realizacji 

obowiązków umownych. Odstąpienie od umowy może nastąpić w tym przypadku w terminie 5 dni 

od upływu  terminu wyznaczonego w wezwaniu. 

3. We wskazanych w ust. 1 lit. e) oraz f) przypadkach Zamawiającemu przysługuje prawo 

do odstąpienia od umowy w terminie 5 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie. 

4. Zamawiającemu przysługuje dodatkowo prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania. Odstąpienie od umowy może nastąpić 

w tym wypadku w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

W tym przypadku nie przysługuje Wykonawcy kara umowna zastrzeżona w § 4 ust. 3. 

 

§ 6 – Termin realizacji 
 

Umowa zostaje zawarta na czas od dnia 2 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r. 

 

§ 7 - Postanowienia szczegółowe 
Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu umowy strony wyznaczają: 

1.  reprezentującego Wykonawcę  - p. …………………………………….., 

2.  reprezentującego Zamawiającego - p. ……………………………………... 

 

§ 8 – Postanowienia ogólne 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w 

granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory, Strony poddają pod rozstrzygnięcie 

właściwego miejscowo i rzeczowo Sądu Powszechnego dla Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień 

publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

4. Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wyszczególnieni we wstępie do niniejszej umowy, 

oświadczają, że posiadają umocowania prawne pozwalające na prawomocne podpisanie niniejszej 

umowy. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

§ 9 

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 
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1. Kserokopia oferty, 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

3. Kserokopia wykazu samochodów 

4. Wykaz osób wraz z ich miejscem zamieszkania. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2 

do umowy ZP.322.          .2018 

 

 
 

 

świadczenie usług w zakresie przewozu niepełnosprawnych 
mieszkańców Gliwic do ośrodka wsparcia 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług w zakresie dowóz 30 

mieszkańców Gliwic z miejsca zamieszkania do ośrodka wsparcia przy ul. 

Sikorskiego 134 w Gliwicach i odwiezienie ich do domu samochodem 

Wykonawcy.  

W zależności od faktycznych potrzeb liczba osób może ulegać zmianie  

o +/-7 osób. Podana liczba osób nie obejmuje opiekuna. 

2. Przewóz osób realizowany będzie dwa razy dziennie, od poniedziałku do piątku  

w godzinach: przyjazd do ŚDS o godzinie 9.30, wyjazd o godzinie 15:30, 

UWAGA: zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin realizacji 

przewozów w przypadku organizowania imprez okolicznościowych przez 

ośrodek wsparcia. 

3. Obecnie osoby do transportu należy zabrać z następujących ulic: 

Juliana Ordona, Gwiazdy Polarnej, Zygmuntowska, Mastalerza, Obrońców Poczty 

Gdańskiej, Kosmonautów, Róży Luksemburg, Kwiatowa, Staromiejska, Wałbrzyska, 

Głowackiego, Kochanowskiego, Lotników, J. Czarnego, Kormoranów, Wilgi, Czajki, 

Chorzowska, Wolskiego, Karpacka, św. Bronisławy, Kolejarzy, Zachodnia, 

Żeromskiego 

UWAGA: w trakcie realizowania zamówienia ulice mogą ulec zmianie 

4. Trasy przewozu wykonawca ustala sam, przewożone osoby powinny przebywać  

w podróży jak najkrócej, nie dłużej jednak niż 1 godzinę. 

5. Każdorazowo przewożonej grupie osób niepełnosprawnych musi towarzyszyć opiekun 

zapewniony przez Wykonawcę. 

6. Opiekun: 

i. ma zapewnić bezpieczne wsiadanie do pojazdu oraz wysiadanie z pojazdu; 

ii. ma zaprowadzić podopiecznych do Ośrodka i przekazać terapeucie, w drodze 

powrotnej przekazać osobę niepełnosprawną rodzicowi/opiekunowi 

iii. ma czuwać nad bezpieczeństwem w trakcie przewozu osób; 

iv. musi mieć ukończony kurs pierwszej pomocy; 

v. powinien charakteryzować się: komunikatywnością, empatią, kulturą osobistą. 

7. Osoby realizujące zamówienie (kierowca i opiekun) zobowiązane są do 

przestrzegania zasad kultury, w szczególności kulturalnego odnoszenia się do osób 

korzystających z przewozów. 

8. W ramach realizacji przedmiotu umowy kierowcy wykonawcy zobowiązani są do: 

a. udzielania pomocy w przemieszczaniu się pasażera z budynku do pojazdu  

i odwrotnie, 

b. dbania o bezpieczny wjazd do samochodu, przewóz i wyjazd z samochodu osoby 

niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. 

10. Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone przez kierowców 

posiadających prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz badaniami lekarskimi, 

w liczbie zaproponowanych busów/autobusów. 

11. Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone środkami transportu 

dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym), 

przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach 

inwalidzkich (należy przedłożyć homologację, a w przypadku jej braku opinię 

rzeczoznawcy, stwierdzającą przystosowanie pojazdu do przewozu osób 

niepełnosprawnych), spełniających wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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oraz wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje, uprawnienia do ich 

świadczenia. Pojazdy samochodowe przystosowane do przewozu osób 

niepełnosprawnych winny być wyposażone w pasy bezpieczeństwa, część pasażerska 

pojazdu musi być ogrzewana, a w przypadku pojazdów przewożących osoby 

niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich dodatkowo w pasy biodrowo-barkowe, 

przednie i tylne uchwyty mocujące wózek inwalidzki do podłoża, windę lub 

najazd/rampa. 

12. Środek transportu powinien być przystosowany do poruszania się po osiedlowych, 

wąskich uliczkach w celu zapewnienia transportu osoby niepełnosprawnej 

bezpośrednio z miejsca zamieszkania. 

13. Wózek inwalidzki, z którego osoba niepełnosprawna zmuszona jest korzystać w 

trakcie podróży, musi być pewnie zamocowany do konstrukcji pojazdu i skierowany 

tyłem do kierunku jazdy. 

14. Wykonawca winien dysponować minimum 2 pojazdami, w tym przynajmniej jednym 

pojazdem umożliwiającym przewóz co najmniej 1 osoby na wózku inwalidzkim 

nieskładanym. 

15. Zapewnienie w przypadku awarii pojazdu, transportu zastępczego spełniającego 

wymagania określone w SIWZ, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień 

czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) 

zwiększenia liczby przewożonych osób. 

16. Wykonawca ma obowiązek zapewnić ubezpieczenie NW dla wszystkich przewożonych 

osób (pasażerów), 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. 

17. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przedstawi 

zamawiającemu celem zaakceptowania szczegółowy rozkład jazdy. 

18. Zamawiający ma prawo do rutynowej 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). 

19. Zamawiający zabrania przewozu osób trzecich. 

 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA 

 


