
 
Załącznik nr 3 

 wzór umowy 
UMOWA Nr …... 

 
zawarta w dniu …………. r. pomiędzy: 
 
Gminą Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,05-816 Michałowice NIP 
5342480595 Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Michałowice 
reprezentowanym przez Iwonę Radzimirską–Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 
 
a  
 
……., NIP ……., REGON …………..zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” w wyniku 
wyboru oferty  
 

§ 1 
 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą 
na świadczeniu usług transportowych w zakresie dowożenia osób z miejsca zamieszkania 
do placówki wsparcia Dzienny Dom Senior+ w Komorowie ul. Ceglana 2d, oraz z powyższej 
placówki do miejsca zamieszkania na terenie Gminy Michałowice w okresie  
od 03 stycznia 2022 r. do 30 grudnia 2022 r. 

2. Wykaz osób objętych dowożeniem wraz  z adresami stanowi załącznik nr 1 do umowy. 
Umowa powierzenia przetwarzania danych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy" 

3. Wykonawca w ramach usługi: 
a)  zapewni transport samochodami do przewozu osób, 
b)  zapewni transport wózków inwalidzkich, balkoników, kul osób przewożonych, 
które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się, 
c) zapewni pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu osobom przewożonym, które takiej 
pomocy będą potrzebować. 

4. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy mając 
na względzie jak najkrótszy czas przebywania osoby w podróży. 

5. W przypadku czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych z uzasadnionych 
przyczyn Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa 
zapewniającego równorzędny poziom usług. Przez uzasadnione przyczyny strony 
rozumieją np. awarię techniczną pojazdu. 

6. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z wszystkimi 
warunkami i materiałami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu 
umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 
kosztów. 
 

§ 2 
 

1. Maksymalne wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę brutto ……. zł., netto 
…………. zł, VAT ……………… zł. 



2. Stawka dzienna wynosi zgodnie z ofertą ………..zł. za przewóz w obydwie strony 15 
Uczestników  Dziennego Domu Senior + z terenu Gminy Michałowice z miejsca 
zamieszkania do Placówki, jak również odwiezienie uczestników z Placówki do miejsca 
zamieszkania osób w okresie od 3 stycznia do 31 marca 2022 roku. 

Stawka dzienna wynosi zgodnie z ofertą ………..zł. za przewóz w obydwie strony 18 
Uczestników  Dziennego Domu Senior + z terenu Gminy Michałowice z miejsca 
zamieszkania do Placówki, jak również odwiezienie uczestników z Placówki do miejsca 
zamieszkania osób w okresie od 1 kwietnia do 30 grudnia 2022 roku. 

 
3. Miesięczne wynagrodzenie ustalane będzie jako iloczyn liczby dni transportu do  

placówki w miesiącu, oraz stawki dziennej. 
4. Rozliczenie usługi nastąpi w okresach miesięcznych, na podstawie wystawionych przez 

Wykonawcę faktur VAT o treści  
Nabywca: Gmina Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,05-816 
Michałowice NIP 5342480595, Odbiorca/Płatnik Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Gminy Michałowice za każdy miesiąc realizacji przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia wynikającego z faktury VAT w terminie 
14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. 

6. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, jeśli z powodu nieobecności wszystkich 

osób nie wykonywał usługi. 
8. Płatność za faktury będzie wykonywana zgodnie z zasadą Split Payment – automatyczne 

rozksięgowanie VAT. 
9. Wykonawca ma możliwość złożenia elektronicznej ustrukturyzowanej faktury w ramach 

bezpłatnej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF)  
(https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/), nr skrzynki PEPPOL: 5342480595 

. 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą będący podatnikiem podatku VAT*: 
 

10. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i znajduje się w wykazie 

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). Ponadto oświadcza, że numer rachunku 

bankowego, który będzie ujawniony na fakturze do wpłacania przez Zamawiającego na 

rzecz Wykonawcy należności pieniężnych wynikających z umowy jest tożsamy z numerem 

rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług i zawartym w tym wykazie oraz że został dla niego 

utworzony i wydzielony na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 

11. W przypadku wykreślenia Wykonawcy z wykazu podmiotów, o którym mowa w art. 96b 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub zmiany w tym 

wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 11 powyżej albo 

wykreślenia tego rachunku z wykazu, Wykonawca zobowiązuje się natychmiast 

poinformować o tym Zamawiającego w dowolnej formie. 

12. Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą należności pieniężnej do chwili publicznego 

udostępnienia w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 



o podatku od towarów i usług numeru rachunku bankowego, który Wykonawca wskazał w 

celu wpłacania należności pieniężnych wynikających z umowy. Strony zgodnie 

postanawiają, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego 

uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczeń z tym związanych,  w 

szczególności o zapłatę odsetek od kwoty, której płatność została wstrzymana. 

§ 3 
 

1. W ramach niniejszej umowy strony dopuszczają możliwość zmiany warunków 
określonych w zapytaniu cenowym w odniesieniu do: 

a) liczby osób objętych dowozem; 
b) miejsca odbioru osoby objętej dowozem; 
c) stawki dziennej. 

2. Zmiana stawki dziennej będzie podlegała uzgodnieniu w drodze negocjacji w sytuacji 
zmiany liczby dowożonych osób i związanej z tym zmienionej trasy dowozu. 

 
§ 4 

 
1. Umowa została zawarta od dnia 03 stycznia 2022 r. do dnia 30 grudnia 2022 r. 
2. Liczba dni objętych niniejszą umową nie przekroczy  251 dni roboczych. 
 

§ 5 
 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie 

z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki oraz wytycznymi 
i zaleceniami Zamawiającego, 

2) zapewnienie przy pomocy własnych środków (sprzęt, pojazdy samochodowe) 
sprawności technicznej pojazdów, a także odpowiednich kwalifikacji zawodowych 
kierowców. 

2. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód 
wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie 
wykonywania usługi. 

3. Pracownicy Wykonawcy skierowani do wykonywania prac winni posiadać ważne 
badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie bhp i p.poż. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia wykona samodzielnie bez udziału 
podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie OC i NNW. 
 

§ 6 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 
1) niezrealizowanie i niezapewnienie zastępstwa w wykonaniu przedmiotu umowy, 

za każdy dzień, w wysokości 100% stawki ryczałtowej dziennej brutto, 
2) w przypadku odstąpienia od realizacji umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 
1 umowy. 



3) w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiający 
może odstąpić w trybie natychmiastowym od umowy. W takim przypadku 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy 
określonej w § 2 ust. 1 umowy 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z jego należności 
wynikających z faktur VAT. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 
 

§ 7 
 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 8 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy 
w przypadku: 
1) stwierdzenia nierealizowania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, 
2) stwierdzenia nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
3) nieposiadania przez Wykonawcę aktualnych polis ubezpieczeniowych od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC). 
 

§ 9 
 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy , a w szczególności 
dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz.U. z 2020 poz.2176 ze zm.). 

 
§ 10 

 
1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
2. Spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 
4. Integralną część umowy stanowią załączniki, które obejmują wykaz osób objętych 

dowożeniem 
 

 
 
 
 

Zamawiający        Wykonawca 


