
 

 

Drzewica, dn. 08.01.2019 r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

dla zamówienia o wartości poniżej 30.000 EURO 

 

I. Zamawiający: Dzienny Dom SENIOR+ w Drzewicy ul. Braci Kobylańskich 26 ,                          

26-340 Drzewica, NIP 768 18 41 476   

II.  www.drzewica.pl, e-mail: ugm@drzewica.pl 

 

Nazwa zadania:  Dowóz uczestników projektu na zajęcia do „Dziennego Domu Pobytu 

SENIOR+ w Drzewicy” oraz odwożenie po zakończonych zajęciach do domu. 

 

1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu obejmująca:  

a) dowóz uczestników z miejsca zamieszkania (z miejsc wskazanych przez 

Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia) do Dziennego Domu Pomocy 

SENIOR+ w Drzewicy, ul. Braci Kobylańskich 26, do godziny 9.00. 8:00 to godzina, 

od której czynny jest DDP w Drzewicy i uczestnicy powinni być w DDP.  

b) odwiezienie uczestników z Dziennego Domu Pobytu w Drzewicy do miejsca 

zamieszkania (do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji 

zamówienia) od godziny 15.15, przy czym 16:00 to godzina, do której czynny jest 

DDP. 

2.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca rozpoczął odbieranie uczestników z miejsca 

zamieszkania nie wcześniej niż o godzinie 7:30 i zakończył odwożenie do miejsca 

zamieszkania nie później niż o 17.00. Przewóz dotyczy maksymalnie 25 osób 

zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Drzewica. Liczba osób dowożonych do 

Dziennego Domu Pobytu i odwożonych do miejsca zamieszkania może ulegać 

zmianie (tj. zmniejszeniu , nie może być wyższa niż 25 osób) i ustalana będzie  z 

Kierownikiem DDP. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w zakresie liczby 

przewożonych osób i tras przewozu. Przewidziana dzienna długość trasy - ok. 80 km. 

Realizacja usługi transportowej ok. 1 760 km miesięcznie. Przewidywana ilość dni 

dowozu - 22  w dni funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu (zakłada się, że DDP 

będzie czynny we wszystkie dni robocze). Maksymalna ilość kilometrów w trakcie 

umowy około 20.000. Transport będzie realizowany od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zapewnia podstawienie pojazdu 

zastępczego w ciągu max. 60 minut pozwalającego na wykonanie usługi zgodnie z 

umową. 

4. Zamawiający wymaga, aby transport był dostosowany dla osób z niepełnosprawnością 

ruchową. Wykonawca nie może przewozić większej liczby osób niż liczba miejsc 

siedzących w używanych do przewozu środkach transportu. Wykonawca pokrywa 

wszelkie koszty ubezpieczenia pojazdów i przewożonych osób od następstw 

nieszczęśliwych wypadków mogących wystąpić w trakcie wykonywania usługi. 

http://www.drzewica.pl/
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5. Harmonogram realizacji a także trasy ustalane będą na bieżąco z Kierownikiem DDP. 

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca rozliczany będzie na podstawie rzeczywistej 

liczby przejechanych kilometrów wg stawki wskazanej w umowie na realizację usługi. 

Wykonawca rozpocznie naliczanie kilometrów z chwilą wyjazdu z Dziennego Domu 

Pobytu lub z bazy postojowej (pod warunkiem, że odległość z bazy postojowej do 

miejsca odbioru pierwszego pasażera nie będzie dalsza niż z siedziby Dziennego 

Domu Pobytu). Następnie doliczy kilometry na trasie przejazdu pomiędzy kolejnymi 

uczestnikami. Naliczanie zakończy się z chwilą powrotu do Dziennego Domu Pobytu 

lub bazy postojowej z ostatnimi uczestnikami Dziennego Domu Pobytu przy 

zachowaniu warunków określonych w niniejszy punkcie. Podobna sytuacja będzie 

miała miejsce popołudniu przy odwożeniu uczestników z Dziennego Domu Pobytu do 

ich domów. 

6. Wykonawca przez okres obowiązywania umowy zobowiązany jest do prowadzenia 

ewidencji przebiegu pojazdów na potrzeby rozliczenia usługi przewozu osób.  

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania telefonicznego lub 

mailowego, lub pisemnego Zamawiającego o nieobecności uczestników w miejscu 

odbioru, a także innych czynników mających wpływ na realizację zamówienia. 

 

 

II. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) posiadania sprawnych (bez względu na warunki atmosferyczne) środków transportu wraz z 

homologacją i aktualnym ubezpieczeniem OC, 

2) zatrudniania kierowców posiadających wymagane przepisami prawa kwalifikacje, 

3) nie przewożenia w pojeździe jakichkolwiek innych osób niż wskazanych na wykazie 

dostarczonym przez Zamawiającego.  

 4) utrzymania i oznakowania pojazdów umożliwiających prawidłowe wykonywanie umowy 

oraz utrzymania ich w stanie technicznym i sanitarnym odpowiadającym przewozowi 

uczniów. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca prześle 

Zamawiającemu wykaz pojazdów używanych do realizacji zamówienia, a także będzie 

przekazywał pisemną informację o każdej zmianie pojazdu, w przypadkach określonych 

niniejszą umową, 

5) wykonania usług przewozowych pojazdami przeznaczonymi do realizacji przewozów 

oznaczonymi w sposób określony w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o 

ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 poz. 1990 ze zmianami) 

 

III. Kryterium wyboru oferty: Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie  kryterium:    

                                    cena – 100%. 

 

IV.  Miejsce i termin złożenia oferty:  

1. Oferty można składać : osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną. 

2. Oferty można składać w  Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy,  ul. Stanisława 

Staszica 22, 26-340 Drzewicy, pokój nr 10 lub drogą elektroniczną na adres                     

e-mail:ugm@drzewica.pl  

3. Termin składania ofert: do dnia 16 stycznia 2019r. do godziny 14.00 



 

 

 

V. Sposób przygotowania oferty:  
Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu ofertowym załączonym do zapytania 

wraz z załącznikiem – Oświadczenie RODO. 

 

VI.  Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo                      

       wystawionej  faktury VAT . 

 

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Jarosław Bomba 48 375 67 94 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego 

bez podania przyczyn. 

 

 

 

 

                                                                                Kierownik DDP w Drzewicy 

                                                                                  (-) Paulina Wołynkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 

 

Formularz ofertowy  

1.Dane Zamawiającego: 

Dzienny Dom Pobytu SENIOR + w Drzewicy ul. Braci Kobylańskich 26, 26-340 Drzewica 

2. Dane dotyczące wykonawcy : 

 

Nazwa ………………………………………………………………………………… 

 

Siedziba …………………………………….………………………………………… 

 

Nr telefonu ………………………………………….………………….…………….. 

 

Nr faksu ……………………………………….……………………..……………….. 

 

Nr NIP …………………………………………………..…………………………….. 

 

Nr REGON ………………………………………………..………………………….. 

 

Nazwa banku, nr konta ……………………………………………………………… 

 

Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia: 

Dowóz uczestników projektu na zajęcia do „Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ w Drzewicy” oraz 

odwożenie po zakończonych zajęciach do domu. 

- cena netto jednego 1 km        ………………………………zł - VAT ………%, tj.:   

…………………………………………zł  

- cena brutto jednego 1 km ……………..…………………….zł (słownie: 

………………………………………………….) 

Oświadczamy, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

Oświadczamy że posiadamy  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

 

………………………………………………….. 

                                                                                               (data, podpis osoby upoważnionej) 

 



 

 

Załącznik nr 2 

 

Wzór umowy 

 

U M O W A NR /2019 

zawarta w dniu w Drzewicy, pomiędzy: 

Dziennym Domem Pomocy SENIOR+ w Drzewicy, ul. Braci Kobylańskich 26, 26-340 

Drzewica, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez 

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

a 

………………………………………………………………………………………………… 

wpisanym (ą) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ewidencyjnym  

NIP:  , REGON:   

zwanym(ą) dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:…………………………………. 

w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu                    

o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego strony zawierają umowę 

o następującej treści: 

§ 1 

 

1.Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację usługi pod nazwą 

„Dowóz uczestników projektu na zajęcia do „Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ w 

Drzewicy” oraz odwożenie po zakończonych zajęciach do domu” obejmującej: 

a) dowóz uczestników z miejsca zamieszkania (z miejsc wskazanych przez Zamawiającego na 

etapie realizacji zamówienia) do Dziennego Domu Pomocy SENIOR + w Drzewicy  do 

godziny 9.00; 8:00 to godzina, od której czynny jest DDP w Drzewicy. 

b) odwiezienie uczestników z Dziennego Domu Pobytu w Drzewicy do miejsca zamieszkania 

(do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia) od 15:15 do 

16:00, przy czym 16:00 to godzina, do której czynny jest DDP. 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca rozpoczął odbieranie uczestników z miejsca 

zamieszkania nie wcześniej niż o godzinie 7:30 i zakończył odwożenie do miejsca 

zamieszkania nie później niż o 16:00. 

3. Przewóz dotyczy maksymalnie 25 osób zamieszkałych na terenie gminy i miasta Drzewica. 

4. Liczba osób dowożonych do Dziennego Domu Pobytu i odwożonych do miejsca 

zamieszkania może ulegać zmianie i ustalana będzie z Kierownikiem DDP. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zmian w zakresie liczby przewożonych osób i tras przewozu. Przy 

czym liczba uczestników nie przekroczy 25. 

5.  Przewidziana dzienna długość trasy - ok. 80 km. Realizacja usługi transportowej ok. 1760 

km miesięcznie. 

6. Przewidywana ilość dni dowozu - 22 dni w ciągu miesiąca , w dni funkcjonowania 

Dziennego Domu Pobytu (zakłada się, że DDP będzie czynny we wszystkie dni robocze). 

7. Transport będzie realizowany od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni 

ustawowo wolnych od pracy. 



 

 

8. Zamawiający wymaga, aby transport był dostosowany dla osób z niepełnosprawnością 

ruchową, wykonawca nie może przewozić większej liczby osób niż liczba miejsc siedzących 

w używanych do przewozu środków transportu . 

9. Harmonogram realizacji a także trasy ustalane będą na bieżąco z kierownikiem DDP. 

10.Wykonawca ma być w gotowości do wykonania usługi transportowej w czasie 

funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu SENIOR + w Drzewicy. 

 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy  do 31.12.2019 r. 

 

§ 3 

 

Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie uprawnienia przewidziane prawem do 

wykonania usług objętych niniejszą umową, a w szczególności posiada licencję na 

wykonywanie transportu drogowego osób oraz odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

 

§4 

 

1.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi przy użyciu następującego 

pojazdu/pojazdów:……………………………………………………………………… 

2. Pojazd/pojazdy, o którym mowa w ust. 1 musi posiadać aktualne badania techniczne oraz 

ubezpieczenie OC, zapewniające wykonanie przewozów w odpowiednich warunkach 

bezpieczeństwa, higieny i wygody. 

3. Przewóz powinien być realizowany zgodnie z ustawą Prawo przewozowe i ustawą Prawo o 

ruchu drogowym. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu kserokopii dokumentów, 

potwierdzających dokonanie okresowych przeglądów oraz posiadanie aktualnego 

ubezpieczenia OC pojazdów. 

5. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi w taki sposób, aby czas przebywania osób 

w podróży był jak najkrótszy, a nadto winien uwzględniać to, aby przewożeni uczestnicy 

mogli punktualnie rozpocząć zajęcia i bez zbędnego oczekiwania na nie, a nadto aby po ich 

zakończeniu byli odwożeni bez zbędnego oczekiwania. Usługi przewozowe będą odbywać się 

najkrótszą trasą z domu do Dziennego Domu Pomocy i po skończonych zajęciach z 

Dziennego Domu Pomocy do domu. 

7. Dzienną liczbę przejechanych kilometrów w ramach wykonania przedmiotu umowy strony 

określają na ok. 80 km. Liczba kilometrów, o której mowa wyżej może ulec zmianie po 

wcześniejszym uzgodnieniu zmian z Zamawiającym. 

 

§5 

 

1. Z tytułu realizacji usługi o której mowa w § 1, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości zł ( słownie  ) brutto za każdy przejechany 1 km w sposób zgodny z niniejszą 

umową. 

2. Podana w ust. 1 cena za 1 km przewozów będzie obowiązywała przez cały okres 

obowiązywania niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca rozliczany będzie na podstawie rzeczywistej liczby 

przejechanych kilometrów wg stawki wskazanej w umowie na realizację usługi. Wykonawca 



 

 

rozpocznie naliczanie kilometrów z chwilą wyjazdu z Dziennego Domu Pobytu lub z bazy 

postojowej (pod warunkiem, że odległość z bazy postojowej do miejsca odbioru pierwszego 

pasażera nie będzie dalsza niż z siedziby Dziennego Domu Pobytu). Następnie doliczy 

kilometry na trasie przejazdu pomiędzy kolejnymi uczestnikami. Naliczanie zakończy się z 

chwilą powrotu do Dziennego Domu Pobytu lub bazy postojowej przy zachowaniu warunków 

określonych w niniejszym ust. Podobna sytuacja będzie miała miejsce popołudniu przy 

odwożeniu uczestników z Dziennego Domu Pobytu do ich domów. Wykonawca przez okres 

obowiązywania umowy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów na 

potrzeby rozliczenia usługi przewozu osób. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania telefonicznego lub 

mailowego, lub pisemnego Zamawiającego o nieobecności uczestników w miejscu odbioru, a 

także innych czynników mających wpływ na realizację zamówienia. 

 

§6 

 

1. Rozliczenie za wykonanie usługi następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie 

faktur wystawionych przez Wykonawcę - po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego i 

za faktycznie wykonane przewozy. 

Do faktury należy załączyć potwierdzenia wydane przez placówkę wymienioną w § 1, 

określające ilość dni wykonanych przewozów w miesiącu wraz z podpisem i pieczęcią 

kierownika placówki lub upoważnionego przez niego pracownika, do której dokonywany 

będzie dowóz uczestników. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w terminie 

30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z potwierdzeniami, o 

których mowa w ust. 1. 

§7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1)posiadania sprawnych (bez względu na warunki atmosferyczne) środków transportu wraz z 

homologacją i aktualnym ubezpieczeniem OC, 

2)zatrudniania kierowców posiadających wymagane przepisami prawa kwalifikacje, 

3)nie przewożenia w pojeździe jakichkolwiek innych osób niż wskazanych na wykazie 

dostarczonym przez Zamawiającego. Zmiana wykazu dowożonych osób nie stanowi zmiany 

warunków umowy i może być dokonana przez przedstawiciela Zamawiającego w każdym 

czasie poprzez wręczenie kierowcy zaktualizowanego wykazu lub przesłanie go na adres 

Wykonawcy. 

4) utrzymania i oznakowania pojazdów umożliwiających prawidłowe wykonywanie umowy 

oraz utrzymania ich w stanie technicznym i sanitarnym odpowiadającym przewozowi 

uczniów. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca prześle Zamawiającemu 

wykaz pojazdów używanych do realizacji zamówienia, a także będzie przekazywał pisemną 

informację o każdej zmianie pojazdu, w przypadkach określonych niniejszą umową, 

5) wykonania usług przewozowych pojazdami przeznaczonymi do realizacji przewozów 

oznaczonymi w sposób określony w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o 

ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 poz. 1990 ze zmianami), 

6) przestrzegania punktualności oraz do podstawiania pojazdów w miejscach wskazanych 

przez Zamawiającego, 

7) przestrzegania zakazu palenia tytoniu w pojazdach oraz w ich pobliżu. 



 

 

2. Wykonawca z tytułu prowadzonej działalności jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w okresie realizacji niniejszej umowy. Najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię polisy OC w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na sumę ubezpieczenia minimum 100 000,00 zł. 

 

§8 

 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zobowiązania 

Wykonawcy do dokonania dodatkowych przeglądów stanu technicznego pojazdów, 

niezależnie od przeglądów dokonywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu 

drogowym. Niezależnie od tego upoważniony pracownik Zamawiającego może kontrolować 

czy usługi wykonywane są zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. W tym celu 

Wykonawca umożliwi pracownikowi Zamawiającego lub upoważnionej przez niego osobie 

wstęp do pojazdu i bezpłatny przejazd w charakterze obserwatora. 

 

§9 

 

1.Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy z jednodniowym 

wyprzedzeniem o planowanym lub mogącym wystąpić ograniczeniu liczby kursów - 

dowozów i odwozów lub zmianach w planie dowozów. Informacja może zostać przekazana 

telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

2.W przypadku wystąpienia awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

poinformować o tym fakcie Zamawiającego oraz zapewnić w ciągu 1 godziny zastępczy 

środek transportu o zbliżonej liczbie miejsc siedzących. W przypadku nie spełnienia tego 

warunku Wykonawca pokryje koszty, jakie musiał ponieść Zamawiający z tego powodu, w 

celu zapewnienia ciągłości dowozów i odwozów. 

3.Koszty dojazdu Wykonawcy do miejsca rozpoczęcia trasy i zjazdu po zakończeniu 

dowozów nie obciążają Zamawiającego. 

 

§10 

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy dotyczących 

wykonania jej przedmiotu 

w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

b) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego, 

c) możliwych odstępstw od podanego harmonogramu przewozów uzależnionych od zmiany 

planów zajęć, liczby uczestników, likwidacji Dziennego Domu Pomocy, odpracowywania dni 

wolnych, zmiany trasy itp. 

d) wystąpienia zmian przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i 

mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy, 

e) cofnięcia lub wygaśnięcia licencji Wykonawcy na krajowy transport drogowy. 

 

 

 



 

 

§11 

 

1.Strony ustalają, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania warunków 

umowy przez Wykonawcę naliczane będą kary umowne. 

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w przypadku nieterminowego wykonania usług określonych w § 1 z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy - w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia brutto należnego w 

miesiącu nieterminowego wykonania usług w każdym przypadku i za każde rozpoczęte 30 

minut opóźnienia w wykonaniu usługi w stosunku do ustalonego terminu w harmonogramie, o 

którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, 

b)w przypadku opóźnienia przekraczającego 10 minut w podstawieniu pojazdu zastępczego w 

razie wystąpienia awarii - w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia brutto należnego w 

miesiącu wystąpienia opóźnienia za każdy przypadek opóźnienia; 

c)w przypadku podstawienia samochodu niesprawnego technicznie - w wysokości 3% 

miesięcznego wynagrodzenia brutto należnego w miesiącu podstawienia niesprawnego 

pojazdu, za każdy taki przypadek. 

d) w przypadku podstawienia samochodu nie spełniającego wymagań wynikających z umowy 

- w wysokości 3% miesięcznego wynagrodzenia brutto należnego w miesiącu podstawienia 

pojazdu niespełanijącego wymagań za każdy przypadek, 

e)z tytułu nienależytego wykonania obowiązków umownych innych niż wymienionych wyżej 

- w wysokości 1 000,00 zł za każde stwierdzone nienależyte wykonanie umowy, 

f )z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości                       

50 000,00 zł. 

3.W przypadku gdy wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej szkody Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych na zasadach ogólnych. 

4.Kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia za świadczone usługi. 

5.Ustala się, że za przejazdy, które nie zostały zrealizowane z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego i wobec których nie dotrzymano terminu określonego w § 9 ust. 1, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg stawki określonej w § 5 pomniejszone o 35%. 

 

§12 

 

1.Zamawiający ma prawo stałej kontroli funkcjonowania przewozów i prawidłowości 

świadczonych usług na trasach objętych niniejszą umową. 

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwości wypowiedzenia niniejszej umowy w trybie 

natychmiastowym w przypadku: 

a)gdy Wykonawca rażąco narusza postanowienia umowy, a zwłaszcza jeżeli Wykonawca 

korzysta z taboru zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu uczestników, nie przestrzega 

ustalonego harmonogramu dowozów i odwozów lub jeśli w inny sposób spowoduje 

zagrożenie bezpieczeństwa uczestników, 

b)jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca dokona wymiany taboru na tabor o 

gorszych parametrach niż oferowane, 

c)trzykrotnego opóźnienia w realizacji poszczególnych kursów lub niewykonania kursów. 

 

 



 

 

§13 

 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§14 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§15 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

Załączniki umowy: 

Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe, 

Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy, 

Załącznik nr 3 - polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej                                                                       


