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Zamawiający: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów. 

Nazwa nadana zamówieniu: usługa transportu „Program wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z gminy Korfantów, Łambinowice 
i Tułowice - III edycja współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020. 

 
 
 

 
 

 
Załącznik nr 3/ZK/09/2022 

UMOWA ……………………. 
 

  na usługę transportu uczestników Programu wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z 
gminy Korfantów, Łambinowice i Tułowice - III edycja” 

 
W dniu ……………………. r. w Korfantowie  została zawarta umowa pomiędzy:  
 
Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.  z siedzibą w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 11, kod 

pocztowy 48-317, NIP: 753-15-67-625,REGON: 000654530, zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000625798, o kapitale zakładowym 24.300.000 PLN, 

reprezentowana przez:  

mgr inż. Wojciecha Machelskiego – Prezesa Zarządu 
 
dalej „Zamawiającym”, a 
 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości),  
zwaną dalej „Wykonawcą”, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w … pod 
numerem ... – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, 
reprezentowaną przez ...1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego załącznik nr 2a do umowy2, 
 
 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
Panią/Panem …,zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, o 
numerze PESEL …, zamieszkałą/-ym pod adresem …,  
prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę 
miasta/miejscowości) – zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, 
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie 
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2a do umowy3, 

 
dalej „Wykonawcą” 
 
zaś wspólnie zwanymi dalej„Stronami”,o następującej treści: 
 

 
§1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest usługa transportu uczestników projektu (dowóz do szpitala i odwiezienie do 
miejsca zamieszkania) realizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku, w ramach programu wsparcia  dla 
osób starszych i niepełnosprawnych z gminy Korfantów, Łambinowice i Tułowice III edycja. 

2. W czasie przewozu uczestników projektu Wykonawca nie może świadczyć usług transportowych innym 
osobom. 

                                                           
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba pełniąca funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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3. Liczba uprawnionych do objęcia usługą transportową wynosi: 

- w okresie od 07.2022 – 06.2023 do 4 osób dziennie, 

4. Szczegółowa imienna lista uczestników w rozbiciu na poszczególne miejscowości (ze wskazaniem adresów 
zamieszkania uczestników) zostanie podana do wiadomości Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji 
zadania.  

5. Wykonawca na podstawie listy, zobowiązany jest przedstawić harmonogram dzienny określający godziny i 
miejsca odbioru pacjentów z miejsca zamieszkania oraz godzinę ich odwozu.  

6. Rzeczywisty przebieg (w km) przewozów realizowanych tylko i wyłącznie na trasach określonych w 
harmonogramie dziennym, będzie podlegać rozliczeniu w skali miesięcznej. 

7. Do rozliczenia usługi nie będą brane pod uwagę przebiegi (km) wynikające z konieczności dojazdu z 
siedziby przewoźnika do miejsca rozpoczęcia zadania oraz powrotu do jego siedziby po jego zakończeniu. 
Rozliczeniu, w jakiejkolwiek formie, nie podlega również czas przerwy pomiędzy przewozem wykonywanym w 
godzinach rannych i przewozem powrotnym wykonywanym w godzinach popołudniowych. 

8. W okresie realizacji zamówienia trasy będą ulegać zmianie (co miesiąc).  

9. Dowozy należy realizować, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania uczestnika w podróży  
i z uwzględnieniem następujących założeń, że uczestnik powinien być dowieziony do Szpitala od godz. 8:00 do 
godz. 9:00, a odwóz do miejsca zamieszkania – od godz. 15:30 do godz. 16:30. 

10. W uzasadnionych przypadkach i czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych Wykonawca 
zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług. 
Przez „uzasadnione przypadki” strony rozumieją na przykład awarię techniczną pojazdu. Czas reakcji wynosi 
do 30 minut. 

§ 2 
Terminy realizacji i wynagrodzenie 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku. 

2.Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w danym miesiącu wynikać będzie z liczby zrealizowanych km 
przewozu, zgodnie z §1 ust. 6. 

3. Cena jednostkowa za 1 km wynosi ………. zł brutto zgodnie ze  złożoną ofertą. 

4. Minimalna ilość kilometrów w okresie realizacji umowy 13.000 km 

5. Okresem rozliczeniowym za wykonanie przedmiotu umowy jest jeden miesiąc kalendarzowy.  

6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane w okresach miesięcznych, jako iloczyn ceny jednostkowej  za  
1 km i liczby przejechanych w danym miesiącu kilometrów. 

7. Wykonawca po zakończeniu miesiąca do dnia 7 następnego miesiąca przedstawi Zamawiającemu 
prawidłowo wystawioną fakturę wraz z protokołem, którego wzór stanowi załącznik do umowy. Faktury  będą 
płatne w terminie do 21 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu.  

8. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie 
powiadamiać, pod rygorem poniesienia skutków kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. Zmiany 
te następują na podstawie jednostronnego, pisemnego powiadomienia.  

9. Za dzień zapłaty strony uznają dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewuw swoim banku.  

 
§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi w umowie.  

2. Wykonawca zapewnia najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdów, a także odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przeglądów stanu technicznego danego pojazdu, 
niezależnie od przeglądów dokonywanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym na koszt wykonawcy  
w sytuacji wątpliwości, co do stanu technicznego danego pojazdu.  

4. Osoby skierowane do realizacji zamówienia zapewnią uczestnikom w szczególności bezpieczny dla ich 
zdrowia przejazd. 

5. Osoby skierowane do realizacji zamówienia muszą posiadać ważne badania lekarskie, przeszkolenie  
w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

6. Wykonawca oświadcza, że w przypadku uczestnictwa (za zgodą Zamawiającego) podwykonawców  
w realizacji zamówienia ponosi za nich pełną odpowiedzialność.  
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7. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego poinformowania Zamawiającego o planowanej zmianie  
w wykazie pojazdów oraz kierowców. Zmiany te nie wymagają sporządzania aneksu do umowy, jednak muszą 
spełniać warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do umowy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa, w szczególności  
w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym, na podstawie aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego 
 w zakresie przewozu osób.  

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub 
wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie i w związku z wykonywaniem usługi, tak w zakresie 
przewożonych osób jak i poszkodowanych osób trzecich. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do trzech 
dni od zawarcia niniejszej umowy  kopię polisy zawartej umowy OC i NW w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł. Wykonawca zobowiązuje się do 
przedłużenia ubezpieczenia OC i NW w zakresie prowadzonej działalności w przypadku jego wygaśnięcia w 
czasie trwania umowy i do niezwłocznego przedłożenia kopii polisy Zamawiającemu. 
 

§ 4 
Ochrona danych osobowych 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z 
realizacją niniejszej umowy w sposób zgodny z przepisami ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych 
osobowych oraz z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.04.2016r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

2. Dane osobowe udostępnione zostają Wykonawcy jedynie do realizacji usługi transportu i nie mogą być 
przez niego przetwarzane do innych celów, niż wskazane w niniejszej umowie. 
 

 
 § 5 

Nadzór 
W ramach nadzoru nad wykonywaniem umowy Zamawiający może w szczególności:  

a) żądać do wglądu dokumentów potwierdzających sprawność pojazdów samochodowych oraz dowodów 
rejestracyjnych tych pojazdów, a także stosownych uprawnień i licencji koniecznych do realizacji 
umowy,  

b) żądać do wglądu dokumentów kierowców, potwierdzających kwalifikacje do wykonywania niniejszej 
umowy,  

c) kontrolować terminowość i punktualność wykonywanej usługi, 

d) przeprowadzać inne kontrole związane z realizacją niniejszej umowy. 

 
 § 6 

Kary umowne 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, jest on obowiązany do 
zapłaty kar umownych:  

1) za każdorazowe zawinione przez Wykonawcę opóźnienie wynoszące powyżej 30 minut, w wysokości 200,00 
zł za każde zdarzenie,  

2) za niewykonanie dowozu w całości lub w części Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego kary umownej w kwocie 500,00 zł za każdy dzień niezgodnego z umową wykonania usługi,  

3) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, w wysokości 2.500 zł brutto.  

4) W przypadku naruszenia postanowień określonych w § 3 ust. 1 - 9 umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto za dany miesiąc, za każdy dzień 
naruszeń.  

2. Jeżeli kary umowne nie pokryją powstałej szkody, Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

3. Wykonawca nie ponosi sankcji karnych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, jeżeli zakłócenia w wykonywanych 
przewozach spowodowane zostały przyczynami atmosferycznymi oraz z racji wypadków drogowych 
spowodowanych przez osoby trzecie, na które nie miał wpływu i które uniemożliwiły mu prawidłowe 
wykonywanie umowy, pomimo dochowania przez niego należytej staranności. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych przez Zamawiającego z należnego mu 
wynagrodzenia.  
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§ 7 
Zmiana umowy 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, w sytuacji wystąpienia poniższych 
przypadków:  

1) losowej przyczyny zmiany osoby lub osób skierowanych do wykonywania zamówienia ze strony Wykonawcy, 
z zastrzeżeniem, że nowa osoba, która będzie wykonywała przedmiot umowy musi wykazać, że posiada 
uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych jej czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, 

2) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

2. Zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Zmiana osobowa listy przewożonych osób oraz zmiana harmonogramu następuje w formie pisemnego 
powiadomienia bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zmianie 
danych zawartych w umowie:  

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,  

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,  

oraz o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy lub likwidacji firmy Wykonawcy.  

5. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie danych zawartych w umowie, 
wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi Strony 
uznaje się za doręczoną.  
 

§ 8 
Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w wypadku, gdy:  

1) mimo podpisania umowy Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy lub przerwał jej realizację 
chociażby na 1 dzień,  

2) dojdzie do 3 - krotnego naliczenia kary umownej na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 lub 2,  

3) dojdzie do utraty przez Wykonawcę uprawnień lub zezwoleń koniecznych do wykonania umowy,  

4) nieposiadania przez Wykonawcę aktualnych polis ubezpieczeniowych w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem umowy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) oraz odpowiedzialności 
cywilnej (OC),  

5) innego rażącego naruszenia umowy lub przepisów prawa.  

2. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem.  

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem 
na koniec miesiąca kalendarzowego.  
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
transporcie drogowym i innych właściwych szczególnych przepisów prawnych. 

2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, 
rozstrzygającym będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy.  

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


