
Gołdap, 01 grudnia 2020 r.     

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Przedmiot zapytania: świadczenie usługi transportu uczestników Środowiskowego Domu 

Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi w okresie od 02 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 

2021 r. 

CPV: 60000000-8 

Zamawiający: 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi 
ul. 1 Maja 21 
19-500 Gołdap 
tel. 790-771-621, 795-882-868 
NIP 847-161-32-32  
e-mail: sekretariat@sdsgoldap.pl 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 1.Przedmiotem zamówienia  jest świadczenie usługi transportu do 45 osób niepełnosprawnych 

oraz opiekunów (w każdym kursie 1 opiekun) z miejsca zamieszkania do Środowiskowego 

Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi i z powrotem, środkiem transportu 

Wykonawcy w okresie od 02.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

2. Transport realizowany jest w godzinach 6:20 – 15:30 (gwarantując pobyt uczestnika w ŚDS 

co najmniej 6 godzin dziennie) przy czym dowóz uczestników ŚDS nie wcześniej niż                           
na godzinę 7:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku). 

3. Każdy kurs powinien rozpoczynać się przy budynku ŚDS przy ulicy 1 Maja 21, 19-500 

Gołdap. 

4.Transport uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy odbywać się będzie               

z udziałem opiekunów (w każdym kursie 1 opiekun). 

5. Trasa przejazdu ustalana jest przez opiekuna (personel ŚDS) i może ulegać zmianom ze 

względu na zgłoszoną wcześniej nieobecność uczestnika. 

6. Trasa wykonywanej usługi wynosi średnio 170 - 213 km dziennie, w terenie miasta i gminy 

Gołdap. Przebieg trasy; 

Trasa 1) Gołdap ul. 1 Maja 21, Mażucie, Pietraszki, Niedrzwica, Gołdap, ul. Lipcowa, ul. 1 

Maja 21 

Trasa 2) Gołdap ul. 1 Maja 21, Jabramowo, Dzięgiele, Babki, Kowalki, Wronki, Gołdap, ul. 

Chopina, ul.  Maja 21 

Trasa 3) Gołdap, ul. 1 Maja 21, ul. Paderewskiego, Skocze, Gołdap, ul. Żeromskiego, ul. 

Górna, pl. Zwycięstwa, ul. Partyzantów, ul. Armii Krajowej, ul. 1 Maja 21. 

 



7.Trasa i godziny przewozu osób oraz liczba przewożonych osób, mogą ulegać zmianie                          

w zależności od potrzeb Zamawiającego o czym Wykonawca zostanie poinformowany                           

z wyprzedzeniem. 

8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania dowozu uczestników do placówki z 

powodu sytuacji okolicznościowych wynikających z organizacji i funkcjonowania placówki, 

o czym uprzednio będzie informować Wykonawcę. 

9. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowe 

godziny dowożenia na zajęcia i odwożenia po zajęciach, mając na uwadze jak najkrótszy czas 

przebywania osób w podróży oraz maksymalną minimalizację kosztów. 

Warunki udziału w postępowaniu:  

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe 

warunki: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym: prowadzą działalność gospodarczą 
w zakresie objętym zamówieniem (dotyczy Wykonawców prowadzących działalność 
gospodarczą). 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Wykonawca powinien dysponować min. jednym środkiem transportu przystosowanym                         

do przewozu osób, w tym osób z niepełnosprawnościami. Środek transportu musi posiadać 
niezbędną dokumentację i przygotowanie techniczne oraz aktualną i ważną polisę 
ubezpieczeniową OC. 

Wykonawca powinien dysponować co najmniej 2 osobami, które posiadają odpowiednia 

uprawnienia zawodowe do wykonywania niniejszego zamówienia tj. ważne prawo jazdy, 

minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie przewozu osób. 

Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do: 

a) realizacji przedmiotu zamówienia środkiem transportu sprawnym technicznie, 

dopuszczonym do ruchu, czystym, wyposażonym w sprawny system ogrzewania (w okresie 

jesienno – zimowym); 

b) wyposażenia pojazdów w okresie zimowym w opony zimowe, 

c) w przypadku świadczenia usługi pojazdem przystosowanym do przewozu osób 

niepełnosprawnych odpowiedniego jego oznakowania, zgodnie z art.58 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997r. prawo o ruch drogowym. 

d) wykonywania przewozu na wyznaczonej trasie, zgodnie z harmonogramem; 

e) podstawienia samochodu zastępczego w razie wystąpienia awarii. 

Samochód zastępczy powinien spełniać co najmniej wymagania opisane w pkt. a) – c). 



W przypadku, gdy Wykonawca obowiązku tego nie dopełni, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo zakupu usługi transportowej u innego usługodawcy i obciążenia Wykonawcy 

równowartością zrealizowanego transportu zastępczego. 

f) poddania się kontroli właściwych służb w zakresie objętym przedmiotem zamówienia 

Kryterium oceny ofert: 

Zamawiający wybierając ofertę będzie kierował się najniższą ceną za 1 km brutto za realizację 
przedmiotu zamówienia. 

Sposób obliczenia ceny: 

1. Cena oferty brutto musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku z wyodrębnieniem należnego podatku VAT- jeżeli występuje. 

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na 

formularzu – zał. nr 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia ustalenia ceny 

oferty dokona w oparciu o własne kalkulacje wynikające ze opisu przedmiotu zamówienia i 

doświadczeń przy realizacji zamówienia zgodnie z zakresem ujętym w zapytaniu ofertowym. 

Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia, koszty paliwa, pracy kierowcy, dojazdu kierowcy do miejsca, w którym 

rozpoczynać się będzie praca, amortyzacji, ubezpieczeń, itp. oraz oznakowania pojazdu 

zgodnie z przepisami. 

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinien złożyć Wykonawca wraz              
z ofertą: 

1. Formularz ofertowy. 

2.Wykaz środków transportu, którymi Wykonawca będzie dysponował przy realizacji 

zamówienia. 

3. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych. 

4.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do ewidencji działalności gospodarczej 

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby reprezentujące, osobę prawną 
lub fizyczną. Złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, 

ustanawiające osobę/osoby do reprezentowania Wykonawcy. 

 

 



Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

1.Marcin Białous  

tel. 790-771-621, 795-882-868  

e-mail: sekretariat@sdsgoldap.pl 

Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 16.12.2021 r. do godz. 10:00 na adres: 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi, ul. 1 Maja 21, 19-500 Gołdap 

z dopiskiem: świadczenie usługi transportu uczestników śds w Gołdapi. Nie otwierać przed 

16.12.2020r. przed godz.10:00”. 

Informacje dodatkowe: 

1.Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez 

Zamawiającego, chyba, że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert 

lub złożona po upływie terminu składania ofert. 

2.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia. 

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie. 

5.Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania zastrzega możliwość przeprowadzenia 

negocjacji  w zakresie ceny. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania 

przyczyny. 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy 

„Słoneczny Dom” w Gołdapi, ul. 1 Maja 21, 19-500 Gołdap tel. 790-771-621, 795-882-868.  e-

mail: sekretariat@sdsgoldap.pl 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować 
się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@egoldap.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, w tym w celu ewentualnego zawarcia umowy na wykonania zadania 

będącego celem niniejszego postępowania. 



4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz art. 

6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  

publicznych, rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

5. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne 

nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika 

to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na 

podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów 

wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

6. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.  

Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  

szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 

pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.  

Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o za 

mówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub 

porozumienia na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w 

zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom 

ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze 

świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje 

klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w 

tym danych osobowych. 

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane  

mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa powyżej. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.  

8. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do 

swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych usunięcia 

danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się 
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość 
skorzystania z tego praw, 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 

sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: 

Stawki 2, 00-193 Warszawa.  



10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również profilowaniu. 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 

2.Wykaz środków transportu, którymi Wykonawca będzie dysponował przy realizacji 

zamówienia. 

3. Wzór umowy. 

 

 

 

 

 

 Marcin Białous 

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy 

„Słoneczny Dom” w Gołdapi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Załącznik nr 1  

 
................................... dnia ................................. 

                                                                                                            (miejscowość)     

  
Nazwa i siedziba wykonawcy (dokładny adres, nr telefonu/fax, NIP, REGON) 

 

…............................................................................................................................................................................. 

…............................................................................................................................................................................. 

OFERTA 
 

Zamawiający:  Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na: świadczenie usługi dowozu osób niepełnosprawnych                              

oraz opiekunów z miejsca zamieszkania lub innego miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego                          

do Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” przy ul. 1 Maja 21, 19-500 Gołdap                                 

z powrotem,  w okresie od 02.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. oferujemy wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie   z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za : 

.......................................... cena netto (bez podatku VAT)  za 1 km; 
 

(słownie złotych: .........................................................................................................) 

 

........................................... kwota podatku; 
 

(słownie złotych: .........................................................................................................) 

 

......................................... cena brutto (z podatkiem VAT) za 1 km; 
 

(słownie złotych: .........................................................................................................) 

1.Oświadczam/y, że, wyrażam/y zgodę na warunki płatności: po potwierdzonej dostawie przelewem                    

w terminie 14 dni, po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury zamawiającemu, licząc od daty 

wystawienia faktury i dostarczenia jej zamawiającemu. 

2.Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego                                    

oraz zaproponowana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia 

3.Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz 

załącznikami i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń oraz zdobyłem/zdobyliśmy konieczne 

informacje do przygotowania oferty.  

4.Oświadczam/y, że zobowiązuję/zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy  na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam/y, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

                                                                                                                                          ………………………………………. 

                                                                                                                                               data i podpis Wykonawcy lub 

 

      upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy    
 



 
Załącznik Nr 2 

 

……………………………………..         

    Nazwa i adres Wykonawcy 

 

WYKAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Przystępując do zapytania ofertowego na świadczenie usługi transportu uczestników Środowiskowego 

Domu Samopomocy Słoneczny Dom” w Gołdapi oświadczam/y, że dysponujemy lub dysponować 

będziemy następującymi pojazdami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia: 

 

Rodzaj pojazdu, nr rejestracyjny  Łączna liczba miejsc siedzących Nazwa właściciela pojazdu 

 

 

  

 

 

  

   

   

   

   

 

1) W przypadku dysponowania potencjałem technicznym innego/ych podmiotu/ów należy dołączyć do oferty 

pisemne zobowiązanie w oryginale tego/tych podmiotu/ów do udostępnienia potencjału technicznego. 

 

 

                                                                                                                                  ………………………………………. 

                                                                                                                                data podpis Wykonawcy lub  

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa  

 

W dniu …………... w Gołdapi pomiędzy Środowiskowym Domem Samopomocy „Słoneczny Dom”             

w Gołdapi, reprezentowanym przez: Marcina Białousa- Dyrektora, przy kontrasygnacie Teresy 

Ganuszko - głównego księgowego, 

zwanymi dalej „Zamawiającym” 

…………………………………………………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”  

strony zawierają umowę następującej treści:  

§ 1 

1.Wykonawca zobowiązuje się do świadczenie usługi transportu osób niepełnosprawnych                               

oraz opiekunów (w każdym kursie 1 opiekun) z miejsca zamieszkania lub też innego miejsca 

wyznaczonego przez Zamawiającego do Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom”  w 

Gołdapi,  ul. 1 Maja 21, 19-500 Gołdap i z powrotem. 

2. Przedmiot umowy będzie wykonywany środkiem transportu Wykonawcy  

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu 

drogowego, stosowanie do treści ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym                                      

(Dz. U  z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 z późń.zm.) oraz aktualną i ważna polisę ubezpieczenia OC i NNW                                    

w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności. 

4. Umowa będzie realizowana w okresie od 02.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

§ 2 

1. Przedmiot umowy powinien być realizowany w godzinach 6.20 - 15.30 (gwarantując pobyt uczestnika 

w ŚDS co najmniej 6 godzin dziennie) przy czym dowóz uczestników ŚDS nie wcześniej niż godzina 

7.00). 

2.Transport uczestników ŚDS odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

3.Trasa wykonywanej usługi wynosi średnio 170 - 213 km dziennie, w terenie miasta i gminy Gołdap. 

4. Każdy kurs powinien rozpoczynać się z pod budynku ŚDS przy ul. 1 Maja 21, 19-500 Gołdap. 

5. Trasa przejazdu ustalana jest przez opiekuna – uprawnionego pracownika ŚDS i może ulegać 

zmianom ze względu na zgłoszoną wcześniej nieobecność uczestnika. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć terapeutycznych w placówce, a tym samym 

dowozu uczestników do placówki z powodu sytuacji okolicznościowych wynikających z organizacji              

i funkcjonowania placówki, o czym uprzednio będzie informować Wykonawcę. 

 

 



§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) realizacji przedmiotu umowy środkiem transportu sprawnym technicznie, dopuszczonym do ruchu, 

czystym, w okresie jesienno – zimowym ogrzewanym, 

b) wyposażenia pojazdu w okresie zimowym w opony zimowe, 

c) wykonywania przewozu na wyznaczonej trasie, zgodnie z harmonogramem  

d) podstawienia samochodu zastępczego w razie wystąpienia awarii. Samochód zastępczy powinien 

spełniać co najmniej wymagania opisane w lit. a i lit.  c. 

 e) poddania się kontroli właściwych służb w zakresie objętym niniejszą umową. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca bez uprzedniego powiadomienia Zamawiającego niewykonana usługi 

będącej przedmiotem umowy lub w razie awarii nie podstawi samochodu zastępczego spełniającego 

wymagania zgodne z ust.1 lit. a – c, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu usługi transportowej  

u innego usługodawcy i obciążenia Wykonawcy równowartością zrealizowanego transportu 

zastępczego. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone osobom 

trzecim przy realizacji przedmiotu umowy.  

4. W uzasadnionych przypadkach wskazana będzie pomoc kierowcy przy wsiadaniu i wysiadaniu 

uczestników. 

§ 4 
1. Należność za usługi przewozowe Zamawiający płacić będzie Wykonawcy w kwocie …… zł brutto 

za kilometr przejechanej trasy za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem cenowym 

stanowiącym zał. nr 1 do umowy, a łączna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy będzie stanowiła 

kwotę wynikającą z ilości przejechanych kilometrów  podczas świadczenia usługi transportu w danym 

miesiącu. 

2. Kwota zawarta w ust.1 obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, 

w tym koszty paliwa, pracy kierowcy, dojazdu kierowcy do miejsca, w którym rozpoczynać się będzie 

praca, amortyzacji, ubezpieczeń, itp. oraz oznakowania pojazdu zgodnie z przepisami. 

3.Kwota, o której mowa w ust.1 nie może ulec zmianie przez cały okres jej trwania z wyjątkiem 

urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany stawki podatku VAT. 

4. Podstawą zapłaty za usługę przewozu uczestników ŚDS będzie wystawiona przez Wykonawcę 

faktura. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacone na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze po wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia przez 

Zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.  

6. Za dzień dokonania zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

7.Zapłata wynagrodzenia dokonywana na podstawie Umowy będzie realizowana przez Zamawiającego 

w złotych polskich.  



8. Faktury VAT/rachunki powinny zawierać następujące dane:  

Nabywca: Gmina Gołdap, ul. Plac Zwycięstwa 14, 19- Gołdap, NIP 847-158-70-61 

Odbiorca: Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi, ul. 1 Maja 21, 19-500 

Gołdap.  

§ 5 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                        

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie                   

od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni o dnia powzięcia wiadomości                                     

o powyższych okolicznościach, 

b) w razie ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,   

c)w razie wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,  

d)w przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę czynności dowożenia bez uzasadnionych przyczyn 

oraz nie kontynuowania przewozów pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. 

2. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, stanowi podstawową przesłankę powstania roszczenia Zamawiającego o zapłatę kary 

umownej.  

3.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) opóźnienia w dowozie uczestników – w wysokości 5 % wartości faktury za dany miesiąc; 

b) za każdy dzień niewykonania usługi przewozowej z winy Wykonawcy - w wysokości 0,3% wartości 

brutto zamówienia 

c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –                           

w wysokości 10 % wartości umowy 

d) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę – w wysokości 5 % wartości umowy. 

§ 6 

1.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  

a) Zamawiający nie wywiązał się z zapłaty faktur w terminie 14 dni od upływu terminu zapłaty 

określonego w niniejszej umowie. 

§ 7 

1.Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, w całości lub w części.  

2.Wykonawca nie może zaangażować do wykonania umowy podwykonawców, którzy nie byli 

wymienieni w ofercie Wykonawcy na wykonanie zamówienia publicznego, bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

3.Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.  

4.Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich 

podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. 

 



§ 8 

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem daty zaprzestania 

wykonywania usługi z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy,                      

w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. 

zm.) 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem 

nieważności.  

3. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy 

4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 3 jest nieważna.  

5. Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozwiązać 

polubownie, a w przypadku braku możliwości takiego rozwiązania sporu, poddać pod rozstrzygnięcie 

sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

6. Umowa została sporządzona w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 

jeden egzemplarz dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.  

 

 

Zamawiający:                                                                                                  Wykonawca: 

 


