
 

UMOWA nr … - Projekt 

 

sporządzona w dniu ………………………… we Wrocławiu pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim, Dział Spraw Studenckich, z siedzibą we Wrocławiu 

(50-137), pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON 

000001301, (VAT UE PL 8960005408) 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………… - ..…………………………….. Uniwersytetu Wrocławskiego 

działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

zwanym w dalszej części "Zamawiającym" 

oraz  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną/ym w dalszej części „Wykonawcą” 

zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami  

 

OŚWIADCZENIA 

I. Umowę zawarto z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września              

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 464 ze zm) z uwagi na wartość 

zamówienia poniżej kwoty 130.000 zł w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. 

II. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie w realizacji usługi specjalistycznego 

transportu osób z niepełnosprawnościami. W tym zakresie posiada zasoby i wiedzę oraz 

zapewnia odpowiednią kadrę niezbędną do realizacji usługi.  

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest usługa specjalistycznego transportu osób z niepełnosprawnościami z 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Usługa polega na przewozie osób z niepełnosprawnościami, w 

tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z i do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego na terenie miasta Wrocławia.  

§ 2 

1. Usługa będzie realizowana na podstawie harmonogramu przejazdów, który określa 

terminy i trasy przejazdów (załącznik nr 1 do umowy), przesyłanego Wykonawcy na 

początku każdego miesiąca przez Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z 

Niepełnosprawnością pocztą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail 

…………….…… 

2. Harmonogram w trakcie realizacji usługi może być modyfikowany przez Zamawiającego. 

W przypadku konieczności naniesienia zmian poszczególnych przejazdów, Zamawiający 

przesyła każdorazowo Wykonawcy zmieniony harmonogram w formie elektronicznej na 

adres …………..…… jeden dzień roboczy przed planowanymi zmianami do godziny 13:00. 

3.  W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2, Wykonawca dokona każdorazowo 

akceptacji przesłanego harmonogramu na adres e-mail niepelnosprawni@uwr.edu.pl 

jeden dzień roboczy przed planowanymi zmianami do godziny 14:00. W przypadku braku 

akceptacji ze strony Wykonawcy harmonogram zostaje uznany za zaakceptowany. 

4.  Zamawiający zastrzega sobie wyłączność tworzenia harmonogramu przejazdów, jego 

modyfikowania, zgłaszania zmian. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia od 

pasażerów w ramach umowy jedynie w przypadku przedłużenia zajęć (o których osoba z 

niepełnosprawnością dowie się w trakcie trwania zajęć) lub rezygnacji z dojazdów, 

których nie można było przewidzieć wcześniej (choroba, nagłe zdarzenie losowe). W 

takich sytuacjach pasażer zgłosi konieczność zmiany przejazdu na późniejszy 

bezpośrednio informując telefonicznie Wykonawcę pod numerem telefonu …………..…… 
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oraz równocześnie poinformuje o tym Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z 

Niepełnosprawnością wysyłając wiadomość na adres mailowy: 

niepelnosprawni@uwr.edu.pl 

5. Wykonawca będzie wypełniał dla każdego pasażera miesięczne szczegółowe rozliczenie 

przejazdów (załącznik nr 2). Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie prawo 

wglądu do szczegółowych rozliczeń przejazdów.  

6. Usługa będzie realizowana w godzinach 6:00-21.00, głównie od poniedziałku do piątku, 

niemniej w przypadku studentów zaocznych Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia 

przejazdów w soboty i w niedziele. W tym przypadku harmonogram będzie przesyłany 

przez Zamawiającego w piątek do godziny 13:00 i akceptowany przez Wykonawcę do 

godziny 14.00 w piątek. 

7. Podczas tworzenia harmonogramu przejazdów Zamawiający będzie w miarę możliwości 

łączył przejazdy w celu maksymalnego wykorzystania jak najmniejszej liczby pojazdów. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usługi 

przewozowej w tym samym czasie dwoma lub trzema pojazdami dostosowanymi do 

przewozu osób na wózkach inwalidzkich. 

8. Do obowiązków Kierowcy należy: 

a) udzielenie pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu pasażera z pojazdu, 

b) szczególna staranność w obsłudze pasażerów poprzez odbieranie od drzwi budynku, 

pomoc w zajęciu miejsca w pojeździe, zabezpieczenie pasażera, zakotwiczenie wózka i 

pomoc przy opuszczaniu pojazdu przez pasażera, 

c) taktowne i życzliwe zachowanie wobec pasażerów.   

9. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą jednego asystenta. 

10. Pasażerowie korzystają z przejazdów na zasadach określonych w § 7 Regulaminu 

udzielania wsparcia niematerialnego dla osób z niepełnosprawnością w Uniwersytecie 

Wrocławskim (załącznik nr 3).   

§ 3 

1. Wykonawca  oświadcza, że spełnia wszelkie obowiązki wynikające z prowadzonej 

działalności, w tym m.in. posiada: 

a) zezwolenia, licencje, pozwolenia wymagane przepisami prawa do świadczenia 

usług objętych umową. Jeżeli termin ważności któregokolwiek z dokumentów 

upływa w okresie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić ciągłość ważności tych dokumentów, 

b) umowy ubezpieczenia, tj. OC posiadacza pojazdów mechanicznych, NNW 

(następstw nieszczęśliwych wypadków), powstałych przede wszystkim w związku 

z ruchem ubezpieczonego pojazdu, obejmujących także zdarzenia zaistniałe 

podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, podczas zatrzymania, postoju lub 

naprawy pojazdu. Jeżeli termin, na który została zawarta którakolwiek ww. 

umowa ubezpieczenia kończy się w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca 

jest zobowiązany bez wezwania Zamawiającego przedłożyć stosowną umowę 

ubezpieczenia w terminie do 3 dni przed datą ustania ważności dotychczasowej.  

2. Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za sprawność techniczną pojazdów, jak 

również za pełną dokumentację pojazdów wraz z ubezpieczeniami, gwarantującymi 

ich przejazd na zamówionej trasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania uregulowań prawnych w zakresie 

czasu pracy kierowcy i przestrzegania warunków przewozu z tego wynikających. 

4. Zamawiający ma prawo poinformować Inspekcję Transportu Drogowego lub Policję, 

gdy warunki techniczne pojazdów będą budziły wątpliwości Zamawiającego. Jeżeli w 

wyniku przeprowadzonej kontroli pojazd nie będzie mógł uczestniczyć w ruchu, 
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Wykonawca zobowiązany jest podstawić niezwłocznie pojazd zastępczy w czasie nie 

dłuższym niż 90 minut. 

5. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd o tym 

samym standardzie. Wszystkie koszty związane z pojazdem zastępczym obciążają 

Wykonawcę. 

6. Wykonawca gwarantuje, że używane do realizacji usługi pojazdy są sprawne 

technicznie, bezpieczne dla ruchu i spełniają wszystkie wymagane przepisami prawa 

normy związane z realizacją usługi. 

7. Zamawiający wymaga, aby do realizacji usługi były używane pojazdy spełniające 

wymagania dotyczące przewozu osób z niepełnosprawnościami: 

a) zabudowa do przewozu wózka inwalidzkiego, 

b) najazdy umożliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu, winda lub inne 

urządzenie, 

c) zestaw szyn podłogowych do mocowania wózka inwalidzkiego, 

d) komplet pasów zaczepnych do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn, 

e) komplet pasów zabezpieczających osobę z niepełnosprawnością na wózku 

inwalidzkim, 

f) oznakowanie pojazdu informujące o osobach z niepełnosprawnością we wnętrzu. 

 

§ 4 

1. Za przedmiot umowy wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty: 

 ………..zł netto 

podatek VAT ……. % tj. ……….. zł  

………..zł brutto, słownie:  

Cena za jeden przejazd: 

 ………..zł netto 

podatek VAT ……. % tj. ……….. zł  

………..zł brutto  

2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

3. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

 

§ 5 

1. Należność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 

21 dni od daty złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej 

pod względem formalnym i prawnym faktury wraz ze szczegółowymi rozliczeniami 

przejazdów (załącznik nr 2)  po potwierdzeniu należytego wykonania umowy przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowo lub niekompletnie 

wypełnionych szczegółowych rozliczeń przejazdów (załącznik nr 2) Wykonawca 

zobowiązany jest do uzupełniana braków w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich 

zgłoszenia przez Zamawiającego. Czas ten wydłuża termin płatności faktury.  

3. Wynagrodzenie uiszczone zostanie przelewem na rachunek Wykonawcy, prowadzony 

przez ……….. nr……………………. Strony zgodnie ustalają, że datą zapłaty wynagrodzenia 

będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wykonawca ma prawo domagać się odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej w 

przypadku nieterminowego uiszczenia należności za świadczoną usługę.  

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 

NIP………………... 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu 

realizacji Umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) 

przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności, o którym mowa w ust. 6 powyżej, jak również 



b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 

prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: 

Wykaz). 

8. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych 

w ust. 7 powyżej, opóźnienie w dokonanie płatności w terminie określonym w Umowie, 

powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności 

wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania 

płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do 

żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat. 

 

§ 6 

Umowa została zawarta na okres od ……….. do dnia ……………… 

 

§ 7 

1. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie na mocy porozumienia 

stron. 

2. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym czasie z zachowaniem  

1- miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

3. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy 

Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy 

Wykonawcy. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem stanu epidemii, siły 

wyższej bądź innych okoliczności, których nie można było przewidzieć, tj. 

obiektywnym brakiem możliwości świadczenia usługi stanowiącej przedmiot umowy, 

usługa zostanie czasowa wstrzymana, a termin realizacji przedmiotu umowy zostanie 

wydłużony o okres wstrzymania umowy, co Strony zgodnie postanowią w aneksie do 

umowy.    

 

§ 8 

1. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto 

określonej w § 4 ust. 1. Taką samą karę zapłaci Zamawiający Wykonawcy w razie 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, za wyjątkiem kiedy 

odstąpienie jest wynikiem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy.  

2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości ceny netto jednego przejazdu, o której 

mowa w §4  ust. 1, za każde uchybienie w wykonaniu umowy, w szczególności 

warunków zawartych w § 2 i § 3, potwierdzone pisemnie przez pasażerów i Zespół ds. 

Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością.  

3. W przypadku opóźnienia przyjazdu określonego w harmonogramie przejazdów 

(załącznik nr 1 do umowy) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 25% ceny 

netto jednego przejazdu, o której mowa w § 4 ust. 1 za każde 15 minut opóźnienia, 

potwierdzonego pisemnie przez pasażera korzystającego z usługi.  

4. W przypadku opóźnienia przyjazdu przekraczającego 30 minut od planowego 

przyjazdu zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 1 do umowy), Zamawiający uznaje 

usługę za niewykonaną a Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości ceny netto 

jednego przejazdu, o której mowa w § 4 ust. 1. 

5. Za nieprzedłożenie Zamawiającemu w terminie dokumentów wskazanych w § 3 ust. 1 

lit. a i b Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za 

każdy dzień opóźnienia.  

6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar. 

7. Kary umowne przewidziane powyżej podlegają sumowaniu.  

8. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie 

księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do 



całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia 

roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota 

obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego. 

 

§9 

Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku: 

1) gdy zostanie otwarta likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa 

powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy, 

3) w razie niewypłacalności Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28.02.2003 r. 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm), niewypłacalności lub 

zagrożenia niewypłacalnością Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 15.05.2015 

r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r., poz. 814 ze zm). 

 

§ 10 

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na 

rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może powierzyć praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz 

osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 11 

1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Strony w związku z niniejszą umową będą 

przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz będą chronione przez 

strony przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

o ochronie danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 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 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

RODO). 

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się 

zgodnie z przepisami RODO. 

3. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących drugą Stronę i dane osób 

zaangażowanych w realizację niniejszej umowy tylko w celu i w czasokresie 

niezbędnym do wykonania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających. 

4. Strony zobowiązują się do wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 

14 RODO wobec osób, o których mowa w ust. 3, w imieniu drugiej Strony. 

5. Klauzula informacyjna dla wykonawców, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych w 

realizację umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: 

https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/. 

 

§ 12 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

uzyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, w szczególności 

ekonomicznych, finansowych, prawnych lub organizacyjnych otrzymanych lub 

uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy. 

2. Wykonawca jest uprawniony do przekazywania takich informacji swoim pracownikom i 

współpracownikom, gdy jest to niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. 

3. Treść umowy oraz informacje związane z Umową, niezależnie od formy uzyskania 

nośnika źródła tych informacji, z wyjątkiem informacji, które są wymagane zgodnie z 

prawem lub dostępne publicznie bez naruszania Umowy, zwane dalej Informacjami, 

stanowią tajemnicę każdej ze Stron Umowy. 

4. Każda ze Stron zobowiązuje się: 



a) zabezpieczyć Informacje przed dostępem osób trzecich, nie ujawniać ich bez 

uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony oraz nie nabywać ich od osoby 

nieuprawnionej, 

b) wykorzystywać Informacje wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy. 

5. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą każdą ze Stron w czasie 

obowiązywania Umowy oraz przez czas ograniczony 5 (pięciu) lat po jej rozwiązaniu 

lub zakończeniu. 

 

§ 13 

Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy jest 

zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie prawnej formy prowadzonej 

działalności, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub 

restrukturyzacyjnego oraz o zmianie adresu siedziby firmy, a także adresów 

zamieszkania właścicieli firmy pod rygorem uznania za doręczoną korespondencję 

wysłaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

 

§ 14 

1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie Strony. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

3. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

4. Spory, wynikające na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązane na drodze 

polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na 

siedzibę Zamawiającego. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również odstąpienie od niej 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 

egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

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

              ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 


