
 

 
 

Załącznik nr 7 

 

UMOWA Nr ŚDS. 2721/... /2013 
zawarta dnia ………. 2013 roku 

 

 

pomiędzy: 

 

      Środowiskowym Domem Samopomocy w Siedlcach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie          

i osób z autyzmem ul. Dzieci Zamojszczyzny 39, 08-110 Siedlce,  

NIP 821-255-32-51, REGON 141656441,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

      Magdalenę Grudzień-Soszyńską - Dyrektora ŚDS w Siedlcach 

 

a …………………………………………………………………………………………………………. 

NIP …………………. REGON …………………….. wpisanym do …………………………………. 

pod  numerem …………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

      ……………………………………………………….  

       

 

       Na  podstawie wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym strony nr ZP ………………… 

zawierają Umowę, o następującej treści: 

 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przewóz osób niepełnosprawnych – Uczestników Środo-

wiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach - dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z autyzmem 

zwanych dalej „uczestnikami” z miejsca ich zamieszkania do siedziby Środowiskowego Domu Samopo-

mocy w Siedlcach, ul. Dzieci Zamojszczyzny 39 i z powrotem do miejsca ich zamieszkania na terenie miasta 

Siedlce, -  około 6 490 km w okresie obowiązywania umowy. 

 

§2 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany trasy przejazdu, o których mowa w § l umowy, 

określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. O zmianie trasy Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie, lub telefonicznie nie później niż 

dzień przed planowaną zmianą. 

3. Opiekun grupy wsiada na skrzyżowaniu ulic Garwolińskiej i Leśnej, lub w innym miejscu na trasie 

przejazdu ustalanym na bieżąco z przewoźnikiem. 

 

§3 

1. Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć, oraz trasy przejazdu zawiera załącznik nr l do umowy. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia ilości dni przewozowych             

w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. 

3. Imienne wykazy przewożonych osób ich adresy oraz szczegółowy plan przewozów uczestników               

do siedziby (i z siedziby) ŚDS Siedlce oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć znajdować się  

będą u opiekunów przewożonych grup. 

 

§4 

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  realizowania  przewozów  wyłącznie  samochodem            

przystosowanym do przewozu osób, oznakowanym plakietką przewóz osób niepełnosprawnych,    

posiadającym ważne  ubezpieczenie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom warunków bezpieczeństwa i higieny oraz 

wygód, jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne.  



 

 
 

3. Samochody muszą być wyposażone w taką ilość pasów bezpieczeństwa jaką przewidział producent 

pojazdu, lub jaka jest określona w świadectwie homologacji pojazdu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego kierowcy                           

z pracownikami ŚDS Siedlce odpowiedzialnymi za przewóz uczestników. 

 

§5  

Wykonawca zobowiązuje się do przyjazdu po uczestników w czasie i w miejscu uzgodnionym               

z Zamawiającym i do przewozu uczestników do siedziby ŚDS Siedlce co najmniej l0 minut przed 

rozpoczęciem zajęć oraz do odwiezienia uczestników po zakończonych zajęciach do ich miejsca 

zamieszkania. 

 

§6  

Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o wszelkich zmianach 

planu przewozu tj. godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć przez poszczególnych uczestników oraz           

w miarę możliwości o zmniejszaniu zakresu przewozów spowodowanych planowanymi i nieplanowanymi 

nieobecnościami uczestników na zajęciach. 

 

§7  

1. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o każdym 

zdarzeniu uniemożliwiającym wykonanie przewozu uczestników. 

2.   Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt pojazdu zastępczego na wypadek 

awarii pojazdu  podstawowego. Standard pojazdu zastępczego musi być nie gorszy od standardu 

pojazdu podstawowego. 

 

§8  

1. Strony ustalają wynagrodzenie wykonawcy - zgodnie z ofertą przetargową, która stanowi 

integralną część umowy w wysokości: 

- przewóz osób stawka za l km …….. zł brutto (słownie …………………………………………); 

tj. ……………. zł brutto w okresie obowiązywania umowy. 

2.  Koszty odjazdu na terenie miasta z siedziby Wykonawcy do punktu wsiadania terapeuty, oraz 

powrót po wysadzeniu terapeuty pokrywa Wykonawca. 

3. Płatność za świadczoną usługę będzie następować w okresach miesięcznych po zakończonym 

miesiącu. 

4. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie rachunek/faktura oraz dołączona do niej miesięczna 

ewidencja przejechanych kilometrów zaakceptowana przez Zamawiającego. 

5. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów wymienionych w pkt 

3 niniejszego paragrafu, w formie przelewu na konto Wykonawcy:  
6. Wynagrodzenie Wykonawcy za usługę będącą przedmiotem umowy będzie wypłacone                

z rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§9  

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01. 01. 2014 r. do 30. 06. 2014 r. 

2. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia strony ustalają na dzień 06 stycznia 2014 r. 

 

§10 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Działu III Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:  

1)  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku: 

a)  ogłoszenia upadłości lub rozwiązania Wykonawcy, 

b)  wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 



 

 
 

c)  gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy, oraz nie kontynuował ich mimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego, 

d) gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

tak dalece, że nie gwarantuje to zakończenia realizacji Umowy w ustalonym terminie, 

e)  gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu Zamówienia zgodnie z Umową lub też nienależycie 

wykonuje swoje zobowiązania umowne, 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia wykonawczego, jeżeli Zamawiający 

nie wywiązuję się ze zobowiązań umownych. 

2. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca w sposób istotny naruszy postanowienia niniejszej Umowy w zakresie wynikającym 

z opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, 

2) Wykonawca nienależycie wykona Umowę lub jej część w zakresie wynikającym z opisu 

przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za zrealizowaną część zamówienia, którego 

wykonanie uznano za nienależyte. 

 

§ 11 

l.   Zmiany niniejszej Umowy wymaganej zgody obu stron i muszą być dokonane w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2.  Wszelkie zmiany umowy muszą być zgodne z art. 144 i 145 Ustawy Pzp. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

 

§12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy        

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047). 

 

§13 
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§14 

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

2. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie                 

do informacji publicznej. 

 

 

 

 

WYKONAWCA:                                                                          ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

http://uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7002

