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wzór umowy nr  
zawartej w dniu ………….. 

pomiędzy:  
Gminą Władysławowo, ul. gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo, NIP: 587-158-44-26, REGON: 191675416 
prezentowaną przez : 
Annę Dettlaff – kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie, 
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiając 

a  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  

§ 1. 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług transportowych w 2021 roku związanych 
z przewozem osób na określone wydarzenia organizowane w ramach zajęć przewidzianych 
dla uczestników Klubu Seniora we Władysławowie. 
Miejsce i terminy wyjazdów: 
• wyjazd i powrót - Wejherowo, Filharmonia – ok. 62 km, w m-cu lutym, 
• wyjazd i powrót - zamek w Malborku – ok. 244 km, w m-cu kwietniu, 
• wyjazd i powrót - Gdańsk – ok. 120 km, w m-cu czerwcu, 
• wyjazd i powrót - Wejherowo, Pałac – ok. 62 km, w m-cu sierpniu, 
• wyjazd i powrót - Hel – ok 80 km, październiku,   
• wyjazd i powrót - Gdańsk  – ok 120 km, w m-cu grudniu.   
Dokładne terminy zostaną ustalone najpóźniej 5 dni przed planowanym wyjazdem.  
2. Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest zapewnić: 

 środek transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)  i innych przepisach 
związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
(Dz.U. z 2021, poz. 919) z możliwościami przewozu maksymalnie 60 osób + 2 opiekunów, w 
bezpiecznych i higienicznych warunkach (klimatyzacja, ogrzewanie), 

 przewóz zorganizowanej grupy uczestników Klubu Seniora z miejscowości Władysławowo  
(miejsce: Urząd Miejski, ul. gen. J. Hallera 19) na miejsce wskazane w zleceniu i ich odwiezieniu do 
miejsca wyjazdu we Władysławowie; 

 pokrycie wszystkich wymaganych ewentualnych opłat drogowych i parkingowych; 

 ubezpieczenie pojazdu i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas przewozu i 
pozostających w związku z przewozem 

 bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny (klimatyzacja). 
3. Wykonawca w ramach usługi musi: 

 posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy   
prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu drogowego w 
zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (Dz.U. z 2021, poz. 919); 

 posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie; 

 dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, w szczególności kierowcę z prawem jazdy właściwej kategorii; 

 zapewnić transport zastępczy w razie awarii pojazdu – bez dodatkowych kosztów dla 
Zamawiającego. 



 
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu nr RPPM.06.02.02-22-
0043/20 pn. "Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku 
senioralnymi ich opiekunów" z dnia 29.12.2020r. 

 
4. Ostateczna liczba uczestników transportu, nie więcej niż 60 osób wraz z 2 opiekunami, wskazana 
zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego najpóźniej na 5 dni przed terminem wyjazdu. 
5. Ostateczne terminy wyjazdu (data i godzina) wskazana zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego 
najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem wyjazdu, lub wyjątkowo za zgodą wykonawcy na 2 dni 
robocze. 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia do świadczenia usługi będącej 
przedmiotem niniejszej umowy tj. organizacja usługi transportu osób. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do działania z najwyższa starannością w celu zapewnienia wysokiego 
standardu usług. 

§ 3 
1. Cena za organizację usługi transportu osób na warunkach określonych w § 1  oraz zapytaniu 

ofertowym wynosi:  ...................PLN brutto (słownie złotych: ..............................................................) 
2. Cena, określona w pkt 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.  

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałej ceny przez cały okres obowiązywania umowy. 
3. W przypadku mniejszej liczby wyjazdów niż zakładana, cena za jednostkową usługę tj. wyjazd do 
miejsca określonego § 1 pkt 1 będzie pomniejszona o wartość tej usługi. 
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem po zrealizowaniu przedmiotu danej 
usługi w ramach niniejszej umowy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 7 dni 
roboczych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i rachunkowym 
faktury VAT. 
5. Faktura, o której mowa w pkt. 4 winna być wystawiona na adres nabywcy: Nabywca: Gmina 

Władysławowo, ul. Gen. Hallera 19, NIP 587 158 44 26, Odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej 
we Władysławowie.  
6. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 
 

§ 4 
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy na osoby trzecie. 
 

§ 5 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek ze 
świadczeń określonych przez Zamawiającego, dotyczących wymagań określonych w niniejszej umowie, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 3 pkt 1 
umowy za każdy stwierdzony pisemnie taki przypadek, w sumie jednak nie więcej niż 20% wartości 
umowy brutto. 
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych za niewykonanie przedmiotu 
umowy z wynagrodzenia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,  
przewyższającego wartość kar umownych, na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 

 
§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, po rygorem nieważności. 
 

§ 7 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy o usługach turystycznych. 
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§ 8 

Wszelkie spory na tle stosowania niniejszej umowy, rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

§ 9 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                          WYKONAWCA 


