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Załącznik nr 3 
 

PROJEKT UMOWY 
 

UMOWA …………….. 
 

NA USŁUGI TRANSPORTOWE 
 
zawarta w dniu  …………….. roku w Gdyni pomiędzy: 
 
Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,  
NIP: 5862312326, reprezentowaną przez:  
 
Panią Bożenę Zglińską, Dyrektora Centrum Aktywności Seniora, Jednostki Budżetowej,  
81-364 Gdynia, ul. 3 Maja 27-31,  na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni 
pełnomocnictwa, zwaną dalej Zamawiającym, 
 
a  
 
Firmą ………………………………………, REGON: ………………………………….., NIP: 
…………………………., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której występuje Pan/Pani 
…………………….. - ………………………,  
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleconych przez Zamawiającego usług 

transportowych, a Zamawiający  do zapłaty należnego, stosownie do świadczonych usług 
transportowych, wynagrodzenia.   

2. Usługi transportowe świadczone przez Wykonawcę dotyczą przewozów osób i bagaży na trasach  
i w terminach podanych przez Zamawiającego z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

3. Zamawiający przekaże każdorazowe zlecenie Wykonawcy telefonicznie lub mailowo. 
4. Telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego zostanie niezwłocznie potwierdzone przez 

Zamawiającego e-mailem.  
5. Wykonawca potwierdzi możliwość wykonania jednostkowego zlecenia e-mailem niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 1 dnia roboczego. 
6. W przypadku czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych w uzasadnionych 

przypadkach, Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania w ciągu 60 minut zastępstwa 
zapewniającego równorzędny poziom usług. Przez „uzasadnione przypadki” strony rozumieją  
np. awarię pojazdu. 

7. W przypadku niemożności wykonania przewozu przez danego kierowcę – pracownika lub osobę 
współpracującą z Wykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w ciągu 60 minut 
zastępstwa. 

8. Zamawiający ma prawo zażądania wymiany kierowcy, jeżeli ma on uzasadnione obawy co do 
stanu trzeźwości lub świadomości kierowcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 
do zapewnienia w ciągu 60 minut zastępstwa. 

 
§ 2 

 
1. Strony ustalają, iż przez cały okres trwania umowy, obowiązują ceny jednostkowe zawarte  

w formularzu cenowym Wykonawcy stanowiącym integralną część umowy.  
2. Umowę zawarto na łączną kwotę: 

Brutto: 41 000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100 brutto). 
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W sumie tej zawierają się koszty wycieczek na trasach na terenie kraju, najczęściej jednorazowo 
do 200 km w obie strony i trwających od 8 do 12 godzin, realizowanych autokarem – 50 
osobowym i busem – 18 osobowym). Wartość każdej wycieczki będzie wyliczana według stawek 
zamieszczonych w pkt. 3 niniejszego paragrafu, a wykazanych przez Wykonawcę w ofercie 
cenowej będącej podstawą umowy.   

3. Stawki za wykonanie przedmiotu zamówienia za przewóz autokarem i busem: 
a. jednostkowa cena ryczałtowa za przejazd jednego km autokarem – 50 osobowym: 

 
            Cenę netto …......................zł ( słownie złotych ….................................................... ) 
 
            Podatek VAT ….................zł ( słownie złotych …..................................................... ) 
 
            Cenę brutto …....................zł ( słownie złotych …..................................................... ), 
 

b. jednostkowa cena ryczałtowa za przejazd jednego km busem – 18 osobowym: 
 
            Cenę netto …......................zł ( słownie złotych …..................................................... ) 
 
            Podatek VAT ….................zł ( słownie złotych …..................................................... ) 
 
            Cenę brutto …....................zł ( słownie złotych …..................................................... ). 
 

4. Podane wyżej ceny obejmują wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym  
w szczególności ceny paliwa, pracę kierowcy, godziny postojowe, puste przejazdy, opłaty 
parkingowe, drogowe, koszty amortyzacji.  

5. Strony ustalają, że przez okres obowiązywania niniejszej umowy łączna wartość usług 
realizowanych przez Wykonawcę może nie osiągnąć kwoty, o której mowa w pkt. 2. niniejszego 
paragrafu. 

6. Strony nie ustalają dla Wykonawcy minimalnej kwoty gwarantowanej zapłaty w przypadku 
nieskładania zamówień na usługi objęte niniejszą umową. 

                                          
§ 3 

 
1. Wykonawca zapewnia najwyższy poziom usług, sprawność pojazdu, a także odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe kierowcy, jak również dba o bezpieczeństwo wykonywanych przewozów 
oraz o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierowców. 

2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopię zawartej Polisy OC oraz Polisy NW  
w zakresie prowadzonej działalności. 

3. Pracownicy Wykonawcy skierowani do wykonania prac posiadają ważne badania lekarskie oraz 
przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i PPOŻ.  

 
§ 4 

 
Wykonawca odpowiada w pełnej wysokości wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone  
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez samego Wykonawcę, jak i osoby, 
którym powierzył wykonanie obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności za szkody na 
osobie i szkody w przewożonym mieniu. 

§ 5 
 
1. Należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany każdorazowo w sposób prawidłowy przejazd  

Zamawiający będzie regulował na podstawie faktury VAT wystawionej na NABYWCĘ: 
   
     Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP: 5862312326  
      i ODBIORCĘ: Centrum Aktywności Seniora, ul. 3 Maja 27-31, 81-364 Gdynia. 
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2. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  w fakturze VAT 
w terminie 21 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. 

3. Za dzień spełnienia świadczenia przez Zamawiającego przyjmuje się dzień obciążenia  
jego rachunku bankowego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania pełnej wartości umowy. 
5. Wystawiane przez Wykonawcę faktury oraz wynikające z niniejszej umowy dokumenty powinny 

być wysłane na adres ODBIORCY widniejący na fakturze. 
6. Działając w oparciu o art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2191 z późniejszymi zmianami) Zamawiający 
wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art.2 pkt. 4 tej 
ustawy, tj. w stosunku do umów, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień 
publicznych, ustawy o umowie koncesji albo ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
Zamawiający oświadcza, że w przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej do 
niniejszego zamówienia/umowy faktura taka będzie uznana za nieskuteczne doręczoną, tym 
samym nie biegną terminy związane z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 
zleconych zamówieniem świadczeń wobec Zamawiającego. W ww. przypadku Wykonawca 
zobowiązany będzie do doręczenia jej w tradycyjny sposób tj. osobiście do sekretariatu 
Zamawiającego lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub przedsiębiorstwa zajmującego 
się doręczaniem przesyłek (kurierem) lub też przeslania na adres mailowy: 
sekretariat@cas.gdynia.pl 

§ 6 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne: 
a. za nieterminowe wykonanie usług lub przerwy w wykonaniu usług przez Wykonawcę - 

kwota w wysokości 300 zł za każde rozpoczęte 60 min opóźnienia lub przerwy, 
b. za niewykonanie kursu - kwota wynosząca potrójną wartość wynagrodzenia brutto 

przysługującego za dany kurs, 
c. za niepoinformowanie Zamawiającego o opóźnieniu w podstawieniu pojazdu 

przekraczającym 15 minut – kara w wysokości 100 zł. 
2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, 

na zasadach ogólnych. 
3. Kary umowne będą mogły być potrącane z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, 

na co Wykonawcy niniejszym wyraża zgodę. 
 

§ 7 
 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny z zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w zakresie zleconej 
przez Zamawiającego usługi transportowej bez zachowania terminu wypowiedzenia  
lub z upływem terminu wskazanego przez Zamawiającego w oświadczeniu o odstąpieniu,  
w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę,  
w szczególności: 

a. Niezapewnienia zastępczego transportu, 
b. Niezapewnienia zastępczego kierowcy, 
c. Opóźnienia przekraczającego 120 minut, 
d. Niezapewnienia wystarczającej ilości miejsc siedzących pasażerom zgodnie  

ze wskazaniami Zamawiającego, 
e. Niezrealizowania zlecenia mimo wcześniejszej akceptacji 

3. W przypadku o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający zostanie obciążony karą umowną  
w wysokości 1.000 zł, co nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego tę kwotę na zasadach ogólnych. 

4. Strony postanawiają, że wszelkie zapisy niniejszej umowy odnoszące się do kar umownych wiążą 
Strony również po rozwiązaniu niniejszej umowy w jakimkolwiek trybie. 
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§ 8 
 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla jej ważności zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.   

2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, strony będą 
starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji i porozumienia. 

3. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do 
rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 9 

 
1. Wykonawca nie może przenieść praw wynikających z niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej 

zgody Zamawiającego.  
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Aktywności Seniora z siedzibą w 

Gdyni  
[81-364] przy ul. 3 Maja 27-31; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Aktywności Seniora jest Pan/Pani / 
Sławomir Walkowski, kontakt: s.walkowski@cas.gdynia.pl, tel. (58) 663-50-82/; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 
transportowe dla CAS w 2021 roku; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w ramach obowiązków ustawowych wiążących 
administratora danych osobowych;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu; w przypadku nie podania ww. 
danych osobowych brak jest możliwości wzięcia udziału w postępowaniu;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
***; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
których podstawą prawną przetwarzania  jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  

których podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c RODO. 
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______________________ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
§ 10 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie postanowienia  
Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 11 
 

Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty określonej  
w § 2 ust 2 niniejszej umowy. 

 
§ 12 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
Załączniki: 

 Formularz ofertowy Wykonawcy, 
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
 Zapytanie ofertowe 

 
 
 
 
         WYKONAWCA                                                                             ZAMAWIAJĄCY 
 


