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Umowa zlecenie na świadczenie 
usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób 

Nr ...../RO/2018/U 

 
 

zawarta w dniu …...........2018r. w Lubinie pomiędzy: Gminą Lubin, z siedzibą: ul. Władysława Łokietka 
6, 59-300 Lubin, nr NIP: 692-22-56-461, nr REGON: 390647541 – Urząd Gminy w Lubinie reprezentowaną 

przez: 
Wójta Gminy Lubin – Tadeusza Kielana 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lubin – Marzeny Kosydor  

zwaną w dalszej części "Zamawiającym" 
a 

…........................ 
reprezentowanym przez: 

 

zwanym w dalszej części "Przewoźnikiem" 
 

Umowę zawarto z zastosowaniem art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 załącznika nr 1     

do Zarządzenia nr 45/2015 Kierownika Urzędu Gminy w Lubinie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie 

wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Lubinie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 

kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto (z poźn. zm.). 

 

§ 1 

1. Niniejsza umowa określa warunki wykonywania usługi transportu drogowego w zakresie przewozu 

osób na rzecz Zamawiającego. 

2. Oferta Przewoźnika złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiającego stanowi 

integralną część niniejszej umowy – załącznik nr 1. 

3. Przewoźnik oświadcza, iż zawodowo zajmuje się transportem drogowym osób, posiada licencję     

na wykonywanie transportu drogowego osób oraz dysponuje pojazdami, które umożliwią                     

mu wykonanie zamówionej usługi transportowej oraz posiada ubezpieczenie NW i OC w zakresie 

usług objętych umową. 

 

§ 2 

1. Usługa transportu drogowego w zakresie przewozu osób realizowana będzie na warunkach 

niniejszej umowy na zlecenia stałe zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy oraz dodatkowe 

zlecenia Zamawiającego dotyczące dowozu uczestników na imprezy sportowo-rekreacyjne, 

kulturalno-oświatowe i na inne przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Lubin w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie i miejscu, włącznie z drogą powrotną po ich zakończeniu. 

2. Rozpoczęcie przewozów przewidziane jest na miesiąc luty 2018r. Realizacja przewozów odbywać                  

się będzie do grudnia 2018r. 

3. Przewoźnik ponosi dodatkowo we własnym zakresie ewentualne koszty parkingów i autostrad. 

Pojazd, którym wykonywany będzie transport zgodnie z niniejszą umową, nie musi pozostawać    

do dyspozycji Zamawiającego w czasie imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-oświatowych 

lub w trakcie realizacji innych projektów/przedsięwzięć. 

4. Przy każdorazowym zleceniu wyjazdu Zamawiający przekaże Przewoźnikowi informacje: dzień, 

godzina odjazdu, godzina powrotu, ilość uczestników, trasa którą powinni zostać dowiezieni 

uczestnicy imprez jak w ust. 1. Przekazywanie informacji odbywać się będzie drogą elektroniczną 

lub faksem osobie wskazanej do kontaktów z Przewoźnikiem na 3 dni przed terminem wyjazdu.                     

Stałe przewozy realizowane będą zgodnie z załącznikiem nr 1, tabela nr 1, przy czym 

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania wyjazdu lub zmiany trasy przejazdu. Przewoźnik 

zostanie powiadomiony do godziny 08:30 w dniu planowanego dowozu o jego odwołaniu                     

lub zmianie trasy, jeżeli przewóz będzie miał się odbyć po godzinie 10:00, w innym przypadku 

powiadomienie jw. nastąpić winno najpóźniej dzień przed do godziny 15:00. 

5. Przewóz może obejmować czas postojowy wynoszący od 1 godziny do 5 godzin. W trakcie czasu 

postojowego Przewoźnik nie musi pozostawać w dyspozycji Zamawiającego. 
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6. Odwołanie stałego przewozu jak w ust. 4, nie stanowi podstawy do zapłaty wynagrodzenia,                        

jak w § 3, natomiast zmiana trasy przejazdu stałego nie wpływa na wysokość ceny ryczałtowej         

jak w załączniku nr 1, tabela nr 1, z wyłączeniem przypadku jak w § 3 ust. 3 a. 

 

§ 3 

1. Podstawą do zapłaty będą faktury VAT wystawiane przez Przewoźnika w odstępach miesięcznych 

za faktycznie zrealizowane przewozy, zgodnie z cenami wskazanymi w załączniku nr 1                           

do niniejszej umowy. W przypadku przewozów stałych będzie to cena ryczałtowa za dany przejazd 

określona w tabeli nr 1, natomiast w przypadku pozostałych przewozów nieuwzględnionych                      

w wykazie, zastosowanie ma tabela nr 2, przy czym odległość faktycznie przejechana liczona 

będzie od miejsca wskazanego przez Zamawiającego jako początek trasy do miejsca wskazanego 

przez Zamawiającego jako koniec trasy. W przypadku wystąpienia godzin postojowych                             

w przewozach realizowanych na dodatkowe zlecenie, uwzględnione będą one dodatkowo                          

w rozliczeniu za dany przejazd, zgodnie z tabelą nr 2. Za czas postoju w przewozach stałych 

Przewoźnikowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Przewoźnika 

prawidłowo wystawionej faktury za wykonanie usługi, wraz z zestawieniem zrealizowanych 

przewozów oraz cen jak w załączniku nr 1. 

3. Przewoźnik gwarantuje stałość ceny w całym okresie obowiązywania umowy. Przewiduje                            

się możliwość zmiany ceny ryczałtowej w przypadku: 

a) zmiany trasy stałej w wysokości powyżej 10% ilości kilometrów trasy określonej w załączniku nr 1, 

tabela nr 1. 

4. W przypadku zmiany trasy w przewozach stałych, cena ryczałtowa jak w załączniku nr 1, tabela      

nr 1 zostanie powiększona lub pomniejszona o równowartość ilości kilometrów ponad wyznaczoną 

trasę i stawkę za 1 km podaną w załączniku nr 1, tabela nr 2, z zastrzeżeniem jak w ust. 3 pkt a. 

5. Miejscem zapłaty jest bank Zamawiającego. 

6. Regulowanie należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi bezpośrednio z konta Urzędu 

Gminy w Lubinie – Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział Lubin nr 17 8669 0001 0311 6863 

2000 0002, na konto Wykonawcy. 

7. Przelew wierzytelności wymaga pisemnej zgody stron. 

 

§ 4 

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Przewoźnika w trakcie realizacji umowy są: 

…........................................................................................................................................Osoby te są 

uprawnione do udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających 

z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy 

adres do korespondencji:....................................................................................................... 

adres e-mailowy oraz fax:...................................................................................................... 

 

§ 5 

Przewoźnik zobowiązany jest: 

a) w sposób stały realizować przedmiot umowy, zgodnie z umową, 

b) do wykonywania przewozów terminowo i punktualnie, środkami transportu wskazanymi w ofercie 

Przewoźnika i zapytaniu ofertowym Zamawiającego. 

c) podstawiania środka transportu na co najmniej 15 min. przed wskazaną godziną rozpoczęcia 

przewozu, 

d) na wypadek awarii środka transportu w trakcie realizacji przewozu, Przewoźnik jest zobowiązany 

w czasie nie dłuższym jak 15 minut od momentu powiadomienia Zleceniodawcy o zaistniałej 

awarii, do podstawienia zastępczego środka transportu (z liczbą miejsc odpowiadającą liczbie 

przewożonych osób). 
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§ 6 

1. W przypadku: 

a) spóźnienia się autobusu powyżej 15 minut – zastosowana będzie kara umowna 20% wartości 

przewozu, 

b) niepodstawienia zastępczego środka transportu – traktowane będzie jak niezrealizowanie 

przewozu, 

c) niezrealizowania wyznaczonego przewozu, Przewoźnik zapłaci Zamawiającemu karę umowną                         

w wysokości 30% wartości niezrealizowanego przewozu. 

2. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo żądać                            

od Przewoźnika kary umownej w wysokości do 60% wartości przewozu, do którego były 

zastrzeżenia, po wcześniejszym udokumentowaniu nienależytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli warunków realizacji przewozów.                               

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie realizacji transportu, Zamawiający określi 

w formie pisemnej uchybienia oraz termin ich usunięcia przez Przewoźnika 

4. Nie usunięcie przez Przewoźnika stwierdzonych uchybień we wskazanym zgodnie z ust. 3 terminie, 

może spowodować odstąpienie przez Zamawiającego od zawartej umowy w terminie 7 dni licząc                   

od stwierdzenia okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 7 

1. Przewoźnik może powierzyć wykonanie zamówienia przez podwykonawcę, za pisemną zgodą 

Zamawiającego. 

2. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca 

wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy. 

3. W przypadku naruszenia przez Przewoźnika postanowień ust. 1 oraz nienależytego wykonywania 

umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 15 dni od podjęcia 

wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

4. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 

5. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego,                    

w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeksu cywilnego. 

7. Wszelkie spory wynikające z umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

8. Umowa zostaje zawarta w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Przewoźnika i 3 dla 

Zamawiającego. 

 

 

 

        Przewoźnik   Zamawiający 

 

        ..........................................    ......................................... 

 

 

        ..........................................                                                         .......................................... 

 

 


