
UMOWA GO.271.1.1.2018 
 
zawarta w Zagrodnie w dniu ………………………… pomiędzy: 
 
NABYWCĄ: Gminą Zagrodno, 59-516 Zagrodno 52, NIP 694-15-66-139, na rzecz ODBIORCY: Urzędu Gminy 
Zagrodno, 59-516 Zagrodno 52 – zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez 
Pana Tadeusza Szklarza – Wójta Gminy Zagrodno, 
przy kontrasygnacie Pani Violetty Piętoń – Skarbnika Gminy Zagrodno 
 
a: 
………………………… z siedzibą …………………………, NIP ………………………… zwaną dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez 
………………………… 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego zamówienia bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 – 
wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro, zawarta została 
umowa następującej treści: 
 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi transportu osobowego na potrzeby Zespołów 

MACIERZANKA z Wojciechowa i SWOJACY z Zagrodna. 
2. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy stanowiąca Załącznik nr 1 do umowy. 
 

§ 2 
1. Zamówienie obejmuje wyjazdy krajowe, jedno lub kilkudniowe, zwane w dalszej części umowy 

„usługami”. 
2. Usługi obejmują przewóz osób z ustalonych miejsc (od momentu podjęcia pierwszego uczestnika 

(pasażera) przewozu) do miejsc docelowych i z powrotem.  
3. W trakcie czasu postojowego, wynikającego z charakteru realizowanego przejazdu, Wykonawca nie musi 

pozostawać w dyspozycji Zleceniodawcy. 
 

§ 3 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2018 r. z zastrzeżeniem 

pkt. 2. 
2. Umowa wygasa z chwilą wyczerpania kwoty określonej w § 6 ust. 2. 
3. Usługa każdorazowo realizowana będzie na pisemne zlecenie Zamawiającego. 
4. Zlecenie zawierające termin wykonania usługi, trasę przejazdu oraz ilość uczestników Zamawiający 

zobowiązany jest przekazać Wykonawcy drogą pocztową, elektroniczną lub faksem w terminie 
nie krótszym niż 3 dni przed dniem wykonania usługi. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania usługi najkrótszą możliwą trasą przejazdu. 
 

§ 4 
Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego 
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, ogólnie przyjętą wiedzą w tym 
zakresie, ustaleniami między Wykonawcą i Zamawiającym, dysponuje środkami transportu umożliwiającymi 
realizację usług, a ponadto posiada ważne badania techniczne oraz aktualne i ważne ubezpieczenia 
niezbędne do przewozu osób w kraju. 
 

§ 5 
1. W przypadku awarii środka transportu na trasie lub niedopuszczenia go (przez policję lub inne organy 

do tego uprawnione) do jazdy, bądź zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiające realizację usługi, 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w trybie natychmiastowym, a w przypadku braku 



takiej możliwości zobowiązany jest do zapewnienia zastępczego środka transportu o tożsamym 
standardzie na koszt własny. 

2. Niepodstawienie przez Wykonawcę zastępczego środka transportu traktowane będzie jak 
niezrealizowanie usługi. 

 
§ 6 

1. Strony ustalają, że cennikiem usług jest oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy, będąca podstawą dokonywania rozliczeń między stronami za: 
a) przewozy krajowe jednodniowe: 

· do 50 km w jedną stronę – koszt przewozu za 1 km wynosi …………… zł brutto, słownie 
……………………, 

· od 50 km do 100 km w jedną stronę – koszt przewozu za 1 km wynosi …………… zł brutto, słownie 
……………………, 

· powyżej 100 km w jedną stronę – koszt przewozu za 1 km wynosi …………… zł brutto, słownie 
……………………; 

b) przewozy krajowe kilkudniowe – koszt przewozu za 1 km wynosi …………………… zł brutto, słownie 
…………………… 

2. Łączna wartość brutto przedmiotu umowy przez cały czas jej trwania nie przekroczy kwoty 6.500,00 zł 
(słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).  

3. Ceny określone w ust. 1 uwzględniają wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej 
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy (między innymi: koszty 
dojazdu/odjazdu do/z ustalonego miejsca na terenie Gminy Zagrodno, koszty przejazdu drogami 
płatnymi, koszty postoju/parkingu, koszty pracy kierowcy/ów, koszty ubezpieczenia, w przypadku 
wyjazdów kilkudniowych – koszty noclegów kierowcy/ów itp.). 

4. Ceny jednostkowe nie mogą ulec zmianie w okresie realizacji niniejszej umowy. 
 

§ 7 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie faktur częściowych, 

wystawionych każdorazowo w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi. Faktura VAT wystawiona 
przez Wykonawcę powinna zawierać informacje niezbędne do jednoznacznego określenia usługi i jej 
rozliczenia.  

2. Zapłata za wykonane usługi dokonywana będzie przelewem na rachunek Wykonawcy podany 
na fakturze VAT w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej 
faktury VAT. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 8 
1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wartości przedmiotu umowy określonego 
w § 6 ust. 2., 

b) za opóźnienie w realizacji usługi w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu – 10% 
wartości brutto zleconej usługi, za każdą godzinę opóźnienia, 

c) za niezrealizowanie usługi w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego – 20% 
wartości brutto zleconej usługi. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy określonego w § 6 
ust. 2. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 
szkody. 

 
 



§ 9 
Osobą uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w trakcie realizacji umowy, uzgadniania form i metod 
pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających 
z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania jej przedmiotu jest: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
adres do korespondencji:  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
adres e-mail/fax: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

§ 10 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz innych właściwych ustaw. 
 

§ 12 
Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, jakie mogą wynikać w związku 
z interpretacją lub wykonaniem niniejszej umowy. W razie nie osiągnięcia porozumienia, wszelkie spory 
wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane ostatecznie przez właściwy miejscowo sąd 
dla Zamawiającego. 
 

§ 13 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 
Zamawiający, a jeden Wykonawca. 
 
 
 
 

Zamawiający Wykonawca 
 


