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Załącznik nr 3  

do Zapytania ofertowego z dn. 04.02.2020 r. 

  

 

UMOWA nr ……/2020/ŚDS 

 

zawarta w dniu …………… w Czerwiennem pomiędzy: 

Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich  

ul. Łukasińskiego 24, 42-207 Częstochowa  

reprezentowanym przez Panią Marię Chodkiewicz –  

przy kontrasygnacie Skarbnika SPSK – Pani Marty Czok 

zwanym dalej Zamawiającym,  

a ………………………………………………….prowadzącym działalność gospodarczą pod 

nazwą ………………………………………………………………………………………., 

mającym siedzibę …………………………………………………………………………….., 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

§1 

Stosownie do zapytania ofertowego z dnia 04.02.2020 r. na Dowóz osób niepełnosprawnych 

na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerwiennem 341 w okresie                            

od 17.02.2020 r. do 31.12.2020 r. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje                               

do wykonania usługę dowozu osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania                     

do Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerwiennem oraz odwozu tych osób                            

po zakończonych zajęciach, zgodnie z wytyczonymi przez Zamawiającego trasami: 

1) Trasa I: Ludźmierz – Grel,  Długopole, Pieniążkowice, Podszkle, Piekielnik,                

Czarny Dunajec, Ciche, Ratułów, Czerwienne 341; 

2) Trasa II: Zakopane ul. Brzozowa, Zakopane ul. Kamieniec, Leszczyny, Bańska 

Wyżna, Skrzypne, Czerwienne 341. 

 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania określonego w §1 w okresie                                    

od 17.02.2020 r. do 31.12.2020 r. 

2. Dla realizacji przewozów Wykonawca przeznacza co najmniej dwa pojazdy zgodnie 

ze złożoną Zamawiającemu Ofertą, sprawne technicznie, ogrzewane, posiadające 

ważne ubezpieczenie i stosowne badania techniczne, oznakowane odpowiednimi 

tablicami świadczącymi o przewozie osób niepełnosprawnych. 

3. Dowóz nie będzie realizowany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy                         

(np. z powodu choroby, pobytu osoby w ośrodku rehabilitacyjnym, itp.),                              

po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy przez Kierownika Domu. 

4. Wykonawca w przypadku niemożności wykonania przewozu na skutek działania siły 

wyższej, przez którą rozumie się zaspy śnieżne, gołoledź, temperaturę poniżej minus 

25
0 

C, zatory na drogach powstałe w wyniku burz i huraganów oraz inne kataklizmy 

uniemożliwiające jazdę, nie ponosi odpowiedzialności za niewykonaną usługę (oprócz 

utraty wynagrodzenia). Zobowiązany jest jednak do natychmiastowego 

powiadomienia Zamawiającego o przeszkodach  w wykonaniu usługi.  
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§3 

1. Należność za świadczoną usługę ustala się na podstawie ceny jednostkowej                                          

w wysokości  …………… zł brutto (słownie złotych: ……………………….). 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wskazane w rachunku/fakturze 

VAT wystawianym po każdym miesiącu zrealizowanej usługi  na podstawie iloczynu 

faktycznie przejechanych kilometrów oraz stawki brutto za 1 kilometr. 

2. Przez cały okres trwania umowy będzie obowiązywała stała stawka brutto                                 

za 1 kilometr wykonywanej usługi, która nie będzie podlegała waloryzacji.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia lub wydłużenia trasy z przyczyn, 

których nie mógł przewidzieć w czasie ogłaszania niniejszego zapytania ofertowego. 

Wynagrodzenie Wykonawcy zależne jest od ilości faktycznie przejechanych 

kilometrów. 

4. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby 

przewożonych osób, jeżeli zajdzie taka potrzeba, a wynagrodzenie Wykonawcy                      

nie ulegnie zmianie. 

5. Zamawiający zastrzega, że zwiększenie lub zmniejszenie liczby przewożonych osób 

nie wpływa na zmianę stawki brutto za 1 kilometr świadczonej usługi. 

6. Wynagrodzenie za poprzedni miesiąc, obliczone w sposób określony w ust. 1 będzie 

wypłacone  w terminie 14 dni od złożenia rachunku/faktury VAT przez Wykonawcę, 

na rachunek bankowy: …………………………………………………………………. 

7. Do rachunku/faktury VAT, o którym mowa w ust. 6 należy dołączyć miesięczne 

zestawienie faktycznie przejechanych kilometrów sporządzone przez Wykonawcę                    

wg załącznika nr 1 do umowy, potwierdzone przez Kierownika Środowiskowego 

Domu Samopomocy. 

8. Rachunek/faktura VAT, o którym mowa w ust. 6 winien być wystawiony                               

na Nabywcę: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, ul. Łukasińskiego 24,                  

42-207 Częstochowa,  NIP 573-11-78-057 i dostarczony wraz z informacją, o której 

mowa w ust. 7 w terminie do 7 dni od zakończenia miesiąca, w którym była 

realizowana usługa. Odbiorcą faktur będzie Środowiskowy Dom Samopomocy                        

w Czerwiennem, Czerwienne 341,  34 - 407 Czerwienne. 

9. Zamawiający nie dopuszcza zmiany cen brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT. 

 

 § 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) podstawienia pojazdu sprawnego technicznie, oznakowanego odpowiednimi 

tablicami świadczącymi o przewozie osób niepełnosprawnych w terminie                           

i godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego;  

2) zabezpieczenie wymaganej temperatury we wnętrzu pojazdu w okresie jesienno-

zimowym, pojazd dowożący osoby musi być ogrzewany; 

3) zabezpieczenie zastępczego środka transportu o wymaganym standardzie                                

w przypadku awarii pojazdu w ciągu pół godziny;  

4) niezwłocznego powiadamianie Zamawiającego w przypadku awarii pojazdu.  

2. Wykonawca zapewnia opiekuna/opiekunów na trasie przewozów zgodnie                                  

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
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3. Do obowiązków opiekuna należy: 

1) dopilnowanie i pomoc w zakresie umiejscowienia w busie/autobusie osób 

niepełnosprawnych, 

2) dopilnowanie, aby uczestnicy w trakcie jazdy zajmowali miejsca siedzące                                    

w pojeździe i zachowywali się w sposób niezagrażający ich bezpieczeństwu                            

i zdrowiu, 

3) nie wypuszczanie uczestników z pojazdu przed dojazdem do miejsca 

docelowego, 

4) odprowadzanie uczestników z pojazdu do drzwi Domu Środowiskowego, 

5) decydowanie o wpuszczeniu i wypuszczeniu uczestników w miejscach 

uprzednio                      do tego wyznaczonych, 

6) sprawdzenie po zatrzymaniu się pojazdu na przystanku czy uczestnicy mogą 

bezpiecznie opuścić pojazd oraz bezpieczne przeprowadzenie ich na drugą 

stronę ulicy – jeżeli występuje taka konieczność, 

7) zgłaszanie kierownikowi Domu wszelkich uwag dotyczących niewłaściwego 

zachowania uczestników przewożonych w pojeździe, w tym samowolnego 

oddalenia się podopiecznych, 

8) opieka nad przewożonymi uczestnikami w przypadku awarii autobusu, 

zapewnienie im opieki/bezpieczeństwa do czasu przybycia pojazdu 

zastępczego, 

9) podejmowanie szybkich i właściwych decyzji wspólnie z kierowcą co do 

dalszego postępowania w razie awarii, wypadku lub innych nieprzewidzianych 

okoliczności. 

4. Kierowca i opiekun wspólnie ponoszą odpowiedzialność za przewożone osoby 

niepełnosprawne i ich wózki: 

1) od chwili wejścia do pojazdu, transportu, wyjścia z pojazdu i do momentu 

wejścia  do drzwi ośrodka tzn. Odbiorcy, 

2) od chwili opuszczenia drzwi ośrodka tzn. Odbiorcy, wejścia do pojazdu, 

transportu  aż do momentu opuszczenia pojazdu przez uczestnika                                 

na przystanku w swojej miejscowości i przekazania go opiekunowi prawnemu/ 

dorosłemu.   

 

§ 3 

Umowa zostaje zawarta na czas określony  od dnia 17.02.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.  

                            

§ 4 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nienależytego wykonywania 

obowiązków przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nie otrzymania 

wynagrodzenia w terminie określonym w umowie.  

3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą obu stron lub przez 

wypowiedzenie przez  jedną ze stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 

 

§ 5 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
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§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego  oraz przepisy ustawy o transporcie drogowym. 

 

§ 7 

Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji postanowień niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego,  jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Miesięczne zestawienie faktycznie przejechanych kilometrów (wzór).  

2. Oferta Wykonawcy. 
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Załącznik nr 1 do umowy ……/2020/ŚDS 
 

 

Miesięczne zestawienie faktycznie przejechanych kilometrów 

za miesiąc ………………………………….. 
 

 

Data 
Opis trasy 

Liczba faktycznie 

przejechanych kilometrów 

Podpis 

kierowcy 

Uwagi 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

                                  RAZEM   
 

 

 

 

……………………………….. 

(podpis Kierownika ŚDS) 


