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UMOWA ZP-2/17 (WZÓR) 
 

zawarta w dniu ………..................... 2017 r.  w Krakowie pomiędzy: 

 

Regionalnym Centrum krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, Kraków, ul. Rzeźnicza 11, zarejestrowanym pod 

numerem  

KRS 0000037192, NIP 678 27 26 055; reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………………. 

zwanym dalej Zamawiającym  

a  

…………………………………….prowadzącym Działalność Gospodarczą pod nazwą …………………………….”  z siedzibą przy ulicy 

……………………………….., ………………………….. …………………………….,  zarejestrowaną pod numerem KRS ……………………….. ,  

NIP: ……………………………………. reprezentowana przez: 

…………………………………………………………………… 

Zwanym  dalej Wykonawcą 

 

W rezultacie udzielenia zamówienia  w trybie przetargu nieograniczonego ZP 2/17 - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z pożn zm /zawiera się umowę, której przedmiotem jest 

świadczenie specjalistycznych usług transportowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Krakowie  

w zakresie przewozu krwi i jej składników na terenie woj. Małopolskiego z równoległym zaopatrzeniem gospodarczo-

magazynowym Zamawiającego  w towary (przewozem towarów) konieczne do jego działalności oraz obsługę pojazdów 

zamawiającego– zwane dalej usługami lub usługami transportowymi. 

 

 

§1.  

PRZEDMIOT UMOWY 

1) Niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług transportowych w 

zakresie: 

a) przewozu krwi i jej składników,  

b) transportu pracowników Zamawiającego w celu realizacji „ekip wyjazdowych” wraz z niezbędnym sprzętem i 

krwią,  oraz w celu realizacji innych zadań Zamawiającego, 

c) transportu wewnętrznego (między jednostkami Zamawiającego) towarów (w tym w szczególności materiałów 

do procesu pobierania i preparatyki krwi) Zamawiającego na terenie woj. Małopolskiego 

- na warunkach niniejszą umową określonych, zaś Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy 

określonego umową wynagrodzenia za wykonanie tych usług. 

2) Wykonawca świadczyć będzie: 

a) Usługi określone wyżej w pkt. 1 a) - za pomocą pojazdów samochodowych zapewnionych przez Wykonawcę, 

b) Usługi określone wyżej w pkt. 1 b) i c) – za pomocą pojazdów samochodowych zapewnionych przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego. 

3) Liczba kilometrów wykonanych łącznie przez wszystkie pojazdy zapewnione przez Wykonawcę nie przekroczy 

1.500.000 km (milion pięćset tysięcy kilometrów), zaś łączna liczba godzin stanowiących czas wykonania usług za 

pomocą pojazdów zapewnionych przez Zamawiającego nie przekroczy 12.000 godzin. 

4) Usługi transportu będą wykonywane na terenie całego kraju. 
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5) Szczegółowy zakres usług świadczonych przez Wykonawcę na mocy niniejszej umowy określa Opis Przedmiotu 

Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

6) Przez towary Zamawiającego rozumie się rzeczy ruchome, dokumenty (w tym: korespondencja) oraz środki 

pieniężne. 

7) Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy, w tym: specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z 

wyjaśnieniami Zamawiającego, oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę oraz oferta złożona przez 

Wykonawcę. 

 

 

§ 2.  

POJAZDY ZAPEWNIONE PRZEZ WYKONAWCĘ 

1) Wykonawca zobowiązuje się, że dla wykonania usług określonych § 1 ust. 2 a) dysponować będzie przez cały okres 

obowiązywania umowy jednocześnie 11/12* (jedenastoma/dwunastoma*) pojazdami samochodowymi o 

minimalnych parametrach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załączniku nr 1 do umowy) oraz ofercie 

Wykonawcy.  

2) Pojazdy zapewnione przez Wykonawcę muszą w sposób nieprzerwany w całym okresie obowiązywania niniejszej 

umowy: 

a) pozostawać w bardzo dobrym stanie technicznym, 

b) być dopuszczone do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) posiadać ubezpieczenie OC i AC, 

d) być oznaczone w sposób określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. 

e) pozostawać w dyspozycji Wykonawcy na podstawie ważnego tytułu prawnego, zapewniającego możliwość 

nieprzerwanego  korzystania z tych pojazdów przez Wykonawcę co najmniej w sposób określony niniejszą 

umową. 

3) Wykonawca zapewnia, że nie powierzy kierowania pojazdami, o których mowa w niniejszym paragrafie, osobom nie 

posiadającym odpowiednich uprawnień do kierowania tymi pojazdami. 

4) Wykonawca nie może wykorzystywać pojazdów, o których mowa w niniejszym paragrafie, dla celów niezgodnych z 

ich przeznaczeniem lub dla celów innych, aniżeli wykonywanie niniejszej umowy, w tym do wykonywania innej 

działalności lub działalności takiej samej lub podobnej świadczonej dla innych podmiotów. 

5) Wykonawca zobowiązuje się, że będzie: 

a) wykonywał wszelkie konieczne przeglądy techniczne, wymagane przez obowiązujące prawo lub 

wymagane/zalecane przez producenta pojazdów, 

b) utrzymywał zapewnione przez siebie pojazdy w stanie nienaruszonym, zapewniając prawidłowe działanie 

wszelkich funkcji pojazdów,  

c) dokonywał niezbędnych napraw i usuwał awarię pojazdów, 

d) utrzymywał pojazdy w czystości i zapewniał ich estetyczny wygląd, regularnie myjąc pojazdy wewnątrz i 

wewnątrz, usuwając nieczystości itp. w taki sposób, by każdy przejazd wykonywany na podstawie niniejszej 

umowy odbywał się pojazdem czystym na zewnątrz i wewnątrz.  

6) W przypadku, gdyby pojazd przeznaczony przez Wykonawcę do wykonywania usług objętych umową uległ 

uszkodzeniu lub awarii, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć awarię lub uszkodzenie w sposób 

umożliwiający wykorzystanie pojazdu zgodnie z przeznaczeniem i umową. Na czas usunięcia awarii lub 

uszkodzenia (a także w przypadku utraty pojazdu) Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zapewnić pojazd 

zastępczy o parametrach nie gorszych niż przewidziane umową i załącznikami do tej umowy. O powstaniu awarii 

lub uszkodzenia albo o utracie pojazdu Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiającego. 

7) Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy pojazd przestanie spełniać którykolwiek z 
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parametrów określonych Opisem Przedmiotu Zamówienia lub w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

8) Koszt paliwa oraz innych płynów eksploatacyjnych niezbędnych dla wykonania usług pojazdami zapewnionymi 

przez Wykonawcę oraz koszt wykonania obowiązków określonych niniejszym paragrafem obciążą Wykonawcę. 

9) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie 10 dni od daty zawarcia niniejszej umowy listę pojazdów 

przeznaczonych przez Wykonawcę do wykonywania usług objętych umową, z określeniem marki, modelu, liczby 

miejsc, przestrzeni ładunkowej, numeru rejestracyjnego wraz załączonymi kopiami dowodów rejestracyjnych. Lista 

ta, z chwilą jej doręczenia Zamawiającemu, stanowić będzie  stanowi załącznik nr 8  do umowy. Z chwilą 

doręczenia Zamawiającemu listy pojazdów uznaje się, że pojazdy umieszczone na liście zostały wprowadzone do 

floty pojazdów zapewnionych przez Wykonawcę. 

10) Zamiana pojazdów wprowadzonych do floty jest dopuszczalna, jeżeli pojazd wprowadzony do floty spełnia wszelkie 

parametry i wymagania, jakie zgodnie z treścią oferty i dokumentacji przetargowej powinien spełniać pojazd 

zmieniany. W przypadku dokonania zmiany pojazdu, danych pojazdu lub danych w dowodzie rejestracyjnym, 

Wykonawca zobowiązany  jest dostarczyć Zamawiającemu nową listę pojazdów z zaznaczeniem dokonanych 

zmian. W przypadku zamiany pojazdu uznaje się, że pojazd został wprowadzony do floty pojazdów z chwilą  

doręczenia Zamawiającemu listy pojazdów obejmującej dane pojazdu wprowadzanego w miejsce pojazdu 

zamienianego. 

11) Wykonawca zobowiązuje się, że począwszy od piątego miesiąca obowiązywania umowy licząc od dnia jej zawarcia 

żaden z pojazdów opisanych w pkt. 10 opisu przedmiotu zamówienia, przeznaczonych przez niego do wykonywania 

usług objętych umową nie przekroczy, w chwili wprowadzenia go do floty pojazdów, wieku podanego przez 

Wykonawcę w ofercie złożonej przez niego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym 

zawarcie niniejszej umowy. Wiek pojazdu oblicza się w oparciu o datę pierwszej rejestracji. * 

 

 

§ 3. 

 POJAZDY ZAPEWNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

1) Zamawiający oświadcza, że w celu umożliwienia wykonania przez Wykonawcę usług określonych w § 1 ust. 1 pkt. 

b) Zamawiający przekaże do dyspozycji Wykonawcy, na czas wykonania niniejszej umowy, następujące pojazdy: 

a) Opel Movano lub równoważny, 

b) Autobus Mercedes-Benz Travego 15 RHD lub równoważny pod względem DMC, przeznaczenia i możliwości 

przewozowych liczby pasażerów 

2) Zamawiający może w każdej chwili zażądać zwrotu któregokolwiek z przekazanych pojazdów.  

3) Rodzaj i liczba pojazdów oddanych do dyspozycji Wykonawcy może ulec zmianie na mocy jednostronnej decyzji 

Zamawiającego. 

4) Wydanie pojazdów nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Wraz z wydaniem pojazdów Zamawiający 

wyda Wykonawcy kluczyki, dowód rejestracyjny oraz dowód zawarcia ubezpieczenia OC. 

5) Zamawiający zapewnia, że przez cały okres, w którym pojazdy pozostaną w dyspozycji Wykonawcy, pojazdy te będą: 

a) pozostawać w dobrym stanie technicznym,  

b) dopuszczone do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) posiadać ubezpieczenie OC i AC, 

d) wolne od ograniczeń prawnych uniemożliwiających lub poważnie ograniczających możliwość nieprzerwanego 

korzystania z tych pojazdów. 

6) Wykonawca zobowiązany jest używać pojazdów Zamawiającego w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, dbając o 

zachowanie ich w stanie niepogorszonym. 

7) Wykonawca zobowiązuje się: 

a) utrzymywać pojazdy w czystości i zapewniać ich estetyczny wygląd, regularnie myjąc pojazdy wewnątrz i 

wewnątrz, usuwając nieczystości itp. 
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b) zapewnić bieżące uzupełnianie paliwa i innych płynów eksploatacyjnych, 

c) dokonywać przeglądów technicznych pojazdów, 

d) monitorować na bieżąco stan pojazdów i sygnalizować Zamawiającemu powstanie lub możliwość powstania 

awarii lub uszkodzeń. 

e) Dostarczać i odbierać pojazd do i z odpowiedniej stacji obsługi (warsztatu), 

8) Koszty paliwa, płynów eksploatacyjnych, środków czystości lub myjni, wykonania przeglądów, napraw i remontów 

pojazdów obciążają Zamawiającego. 

9) Wykonawca nie może wykorzystywać pojazdów Zamawiającego dla celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub 

dla celów innych, aniżeli wykonywanie niniejszej umowy, w tym do wykonywania innej działalności lub działalności 

takiej samej lub podobnej świadczonej dla innych podmiotów.  

10) Wykonawca nie może używać pojazdów Zamawiającego do wykonania usług, które zgodnie z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia powinny zostać wykonywane za pomocą pojazdów zapewnionych przez Wykonawcę. 

11) Wykonawca nie może oddać pojazdów Zamawiającego osobom trzecim do odpłatnego lub nieodpłatnego 

korzystania. 

12) W przypadku, gdyby w czasie, w którym pojazd był w dyspozycji Wykonawcy, doszło do utraty, uszkodzenia lub 

awarii pojazdu, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym Zamawiającego.  

13) W przypadku utraty, uszkodzenia lub awarii pojazdu Zamawiający według własnego uznania i na własny koszt może 

usunąć awarię lub uszkodzenie. Zamawiający według swego uznania może zapewnić inny pojazd w miejsce 

pojazdu utraconego, uszkodzonego lub pojazdu, którego dotyczy awaria. 

 

§ 4 

PERSONEL 

1) Wykonawca oświadcza, że dysponuje personelem niezbędnym do wykonania niniejszej umowy, w tym w 

szczególności będzie dysponował 13 kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami Wykonawcy 

i pojazdami Zamawiającego służącymi do realizacji przedmiotu zamówienia,  w tym: 

a) co najmniej trzema kierowcami uprawnionymi do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, 

b) co najmniej dwoma kierowcami uprawnionymi do kierowania autobusami jak np. Mercedes-Benz Travego 15 

RHD lub podobny. 

2) Przedłożony przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykaz kierowców stanowi 

załącznik nr 9  do niniejszej umowy, stanowiąc dla Zamawiającego podstawę do ustalenia danych i liczby 

kierowców, którzy będą kierować pojazdami w ramach wykonywania niniejszej umowy. Nie jest dopuszczalne 

kierowanie pojazdami Wykonawcy lub Zamawiającego przez osoby nie umieszczone w  wykazie, o którym mowa 

powyżej. 

3) Wykonawca może dokonywać zmian kierowców skierowanych do wykonywania niniejszej umowy. O zmianie 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej na 10 dni przed jej planowanym dokonaniem. Zmiana jest 

skuteczna pod warunkiem, że nowa osoba skierowana do wykonywania obowiązków kierowcy posiada co najmniej 

takie same uprawnienia, jak osoba zastępowana. Zmiana uważana jest za dokonana z chwilą przedstawienia 

Zamawiającego nowego wykazu kierowców z zaznaczeniem dokonanych zmian 

4) Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest dokonać niezwłocznie zmiany kierowcy w przypadku 

gdyby którykolwiek z kierowców z jakiejkolwiek przyczyny nie mógł lub nie chciał wykonywać swych obowiązków, 

albo w przypadku, gdy dany kierowca nie wykonuje należycie swoich obowiązków lub narusza postanowienia 

niniejszej umowy lub zasady współżycia społecznego. Postanowienia ust. 3 zdanie trzecie i czwarte stosuje się. 

5) Każdy z kierowców skierowanych przez Wykonawcę do wykonania umowy musi być zatrudniony przez Wykonawcę 

na podstawie umowy o pracę. 

6) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia kierowców na podstawie umowy o pracę. 
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Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

7) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności Zamawiający może nałożyć na wykonawcę karę umowną w wysokości określonej w § 11. Niezłożenie 

przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących dane czynności. 

8)  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

9) Zamawiający zapewni kierowcom Wykonawcy odpowiednie nieodpłatne przeszkolenie  w zakresie usług transportu, 

przed rozpoczęciem wykonywania przez nich obowiązków. Wykonawca nie może przystąpić do wykonywania 

czynności objętych umową bez odpowiedniego przeszkolenia. 

10) Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników wykonujących przedmiot niniejszej umowy w odzież 

ochronną. Wzór odzieży ochronnej zostanie uzgodniony z Zamawiającym w terminie do 30 dni od daty rozpoczęcia 

usług transportu; 

 

§ 5 

CZAS WYKONYWANIA USŁUG  

1) Świadczenie usług transportowych odbywać się będzie na każde żądanie Zamawiającego. 

2) Wykonawca zobowiązany jest pozostawać w stałej, nieprzerwanej gotowości do świadczenia usług transportowych 

objętych umową przez wszystkie dni w roku, w każdym dniu tygodnia, w dni powszechne, niedziele i święta w 

godzinach 7:00 -20:00. Wykonawca dysponować będzie osobą do koordynacji realizacji umowy, przyjmującą 

zgłoszenia Zamawiającego, przez wszystkie dni roku, w godzinach 7:00-20:00, dostępną pod podanym numerem 

telefonu ………………………………….. *. 

Wykonawca zobowiązany jest pozostawać w stałej, nieprzerwanej gotowości do świadczenia usług transportowych 

objętych umową przez wszystkie dni w roku, w każdym dniu tygodnia, o każdej porze doby, w dni powszechne, 

niedziele i święta. Wykonawca dysponować będzie osobą do koordynacji realizacji umowy, przyjmującą zgłoszenia 

Zamawiającego, przez wszystkie dni roku, 24 godziny na dobę, dostępną pod podanym numerem telefonu 

………………………………….. * 

3) Żądanie może być zgłoszone e-mailem lub faksem i jednocześnie zgłoszone na  podany numer telefonu. 

Wykonawca nie ma prawa bez uzasadnionej przyczyny nie odbierać telefonu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

Wykonawca ma obowiązek w przypadku  braku możliwości odebrania z przyczyn od niego niezależnych 

niezwłocznie oddzwonić celem przyjęcia żądania.  W uzasadnionych przypadkach żądanie może złożone zostać 

ustnie oraz zostać potwierdzone później w jednej z form przewidzianych powyżej. 

4) Wykonawca powinien być gotowy do wykonania usługi poprzez podstawienie odpowiedniego pojazdu wraz z 

kierowcą  w ciągu 3/2/1* godzin(y) od chwili otrzymania żądania. 

5) Zamawiający może ustalić harmonogram wykonywania przewozów przez Wykonawcę, w granicach określonych w 

ust. 1 niniejszego paragrafu. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przewozów w 

godzinach ustalonych przez Zamawiającego. 

 

§ 6. 

SPOSÓB WYKONYWANIA USŁUG 

1) Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia objętego niniejszą umową. 
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wykonywanie przewozów krwi i jej składników,  transport pracowników Zamawiającego w celu realizacji ekip 

wyjazdowych wraz z niezbędnym sprzętem i krwią oraz w celu realizacji innych zadań Zamawiającego, jak również 

wykonywanie przewozów towarów i wyposażenia Zamawiającego. Wykonywania tych usług Wykonawca nie może 

powierzyć podwykonawcom. 

2) Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie pozostałych usług nie będących kluczowymi częściami 

zamówienia, takich jak: sprzątanie pojazdów, dbanie o ich sprawność techniczną, usuwanie awarii i uszkodzeń itp. 

W takich wypadkach Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie i zaniechanie podwykonawców jak za własne 

działanie i zaniechanie.  

3) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługi objęte umową z najwyższą profesjonalną starannością i 

dostosować się do przepisów prawa o ruchu drogowym, przepisów porządkowych, przepisów BHP oraz innych 

procedur obowiązujących u Zamawiającego, jak również do innych przepisów prawa mających związek z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

4) Kierowcy skierowani przez Wykonawcę do wykonywania usług przewozu zobowiązani są przestrzegać procedur i 

obowiązków określonych w Załączniku nr 1 i 2 do umowy. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego, rzetelnego i sumiennego wypełniania „rejestru korespondencji 

wewnętrznej” (zał. Nr 5 do umowy) i „rejestru transportu kwot pieniężnych (zał. nr 7 do umowy)” – w przypadku, 

gdy przedmiotem przewozu jest korespondencja lub  kwoty pieniężne. 

6) Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia i utrzymywania przez cały okres trwania niniejszej umowy ubezpieczenia 

od działalności gospodarczej, na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej 1.000.000 zł. W przypadku, gdyby 

ubezpieczenie wygasało w czasie trwania umowy, Wykonawca obowiązany jest odnowić ubezpieczenie z 

odpowiednim wyprzedzeniem i przedstawić Zamawiającemu dowód odnowienia ubezpieczenia wraz z dowodem 

uiszczenia składki. 

7) Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych do wykonywania usług 

będących przedmiotem  niniejszej umowy pojazdami uprzywilejowanymi, 

 

§ 7. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za szkody powstałe wskutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań określonych umową. W przypadkach wskazanych w § 11 Wykonawca 

obowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych. 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za utratę lub uszkodzenie pojazdów powierzonych mu przez 

Zamawiającego, chyba że utrata lub uszkodzenie wynikły z okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy. 

3) W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego (w tym w pojazdach zapewnionych 

przez Zamawiającego), Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt wszelkie skutki zdarzenia 

powodującego szkodę oraz pokryć wszelkie inne koszty wynikłe z tego zdarzenia. 

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przewożone towary Zamawiającego i jest odpowiedzialny za ich utratę lub 

uszkodzenie, chyba że utrata lub uszkodzenie wynikły z okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkód majątkowych i niemajątkowych wyrządzonych osobom trzecim 

z przyczyn leżących po jego stronie przy wykonywaniu zobowiązań określonych umową. W przypadku gdyby 

Zamawiający na podstawie obowiązujących przepisów prawa został zobowiązany do naprawienia szkody 

majątkowej lub niemajątkowej wyrządzonej przez Wykonawcę osobie trzeciej przy wykonywaniu niniejszej umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy pokrycia całej 

wynikłej stąd szkody w pełnej wysokości, w tym również kosztów ubocznych i odsetek. 

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania swojego personelu, przedstawicieli oraz 

podwykonawców, za pomocą których wykonuje część zamówienia, jak za własne działania i zaniechania. 
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§ 8.  

KONTROLA ZAMAWIAJĄCEGO 

1) W czasie obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do sprawowania kontroli wykonywania umowy przez 

Wykonawcę. W tym celu Zamawiający może zażądać, aby Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie udzielił ustnie lub pisemnie stosownych informacji albo przedłożył określone dokumenty. Zamawiający 

może również wezwać Wykonawcę, by w oznaczonym terminie usunął stwierdzone naruszenia w wykonywaniu 

niniejszej umowy. 

2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia kierowców na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę: 

a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w 

trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, 

adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

3) Zamawiający może w każdym czasie trwania umowy przeprowadzić kontrole GMP warunków transportu krwi i jej 

składników. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie udostępni wszystkie samochody przeznaczone 

do realizacji umowy celem przeprowadzenia takiej kontroli 

4) Zamawiający niezwłocznie po rozpoczęciu świadczenia usług przez Wykonawcę dokona walidacji pojazdów 

chłodniczych i mrożniczych  zarówno z ładunkiem jak i bez celem sprawdzenia poprawności warunków transportu 

Krwi i jej składników 

 

§ 9 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1) Z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawca będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w wysokości 

stanowiącej sumę: 

a) iloczynu kilometrów przejechanych w danym miesiącu kalendarzowym przez pojazdy zapewnione przez 

Wykonawcę w ramach świadczonych przez Wykonawcę usług transportowych na rzecz Zamawiającego oraz 

stawki za kilometr w kwocie ………………. zł netto, …………………….. zł  brutto 

(………………………………………………………………………),  

b) iloczynu godzin wykonanych przez Wykonawcę w danym miesiącu kalendarzowym usług transportowych w 
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ramach świadczonych przez Wykonawcę usług transportowych na rzecz Zamawiającego za pomocą pojazdów 

zapewnionych przez Zamawiającego oraz stawki za godzinę  w kwocie ………………. zł netto, …………………….. zł, 

brutto (………………………………….) 

2) Kwota łącznego wynagrodzenia, którą otrzyma Wykonawca na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 

……………………………….zł netto, ………………………………………….brutto.  

3) Podstawą ustalenia wynagrodzenia będzie ilość faktycznie przejechanych kilometrów przez pojazdy zapewnione 

przez Wykonawcę (z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 niniejszego paragrafu) oraz ilość faktycznie 

przepracowanych godzin usług wykonanych za pomocą  pojazdów zapewnionych przez Zamawiającego, które to 

ilości wskazane będą przez Wykonawcę na kartach drogowych oraz w protokołach  SOP-2/185 (zał. Nr 6 do 

umowy), zatwierdzonych przez Zamawiającego.  

4) Karty drogowe, o których mowa w ust 3, mogą być przedkładane Zamawiającemu w oryginale lub potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem kopii przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku przedkładania 

kopii karty drogowej Wykonawca przedkłada także do wglądu oryginał odpowiedniej karty drogowej. Zamawiający 

potwierdza należyte wykonanie usługi na oryginale i kopii karty drogowej. 

5) Zamawiający  może  dokonywać w każdym czasie, a w szczególności w momencie przekazania karty drogowej lub 

jej kopii sprawdzenia  zgodności danych na karcie drogowej i formularzu SOP-2/185. 

6) Z tytułu wykonania niniejszej umowy na trasach opisanych w pkt. 9 opisu przedmiotu zamówienia (trasy stałe) 

Wykonawcy będzie przysługiwać  zryczałtowane wynagrodzenie w oparciu o kwotę, o której mowa w ust 1, zdanie 

pierwsze oraz ilości kilometrów jak poniżej: 

a) Kraków - Myślenice - Nowy Targ – Zakopane - Kraków,  – 240 km 

b) Kraków – Chrzanów – Olkusz - Oświęcim – Kraków 180 km,  

c) Kraków -  Sucha Beskidzka - Wadowice, – 150 km 

d) Kraków - Tarnów ul. Lwowska - Tarnów ul. Szpitalna – Bochnia – Kraków 205 km 

e) Kraków – Gorlice - Nowy Sącz - Limanowa – 275 km 

f) Kraków - Bochnia – Kraków - 95 km 

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości kilometrów na poszczególnych trasach, o których mowa w ust 1a 

w trakcie realizacji umowy. Zmiany o których mowa wynikać mogą w szczególności w przypadku zmiany przebiegu 

trasy, łączenia i dzielenia tras oraz realizacji nowych tras. Długość trasy będzie w przypadku zmiany ustalana na 

podstawie map Google. 

8) Podstawą wypłaty wynagrodzenia będą faktury VAT, prawidłowo wystawione przez Wykonawcę i doręczone 

Zamawiającemu w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, za które należy się wynagrodzenie 

wynagrodzenie dotyczy, wraz z odpowiadającymi im kartami drogowymi i protokołami SOP-2/185. 

9) Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego faktury VAT wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 8). Za dzień zapłaty uznaje się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10) W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie Wykonawcy przysługuje prawo naliczania 

odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia. 

 

§ 10 

CZAS TRWANIA UMOWY,  WARUNKI WYPOWIEDZENIA I ODSTĄPIENIA 

1) Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 10.04.2017r. do 09.04.2020 r. 

2) Umowa niniejsza wygasa również w przypadku, gdy przed czasem, na który została zawarta, wyczerpany zostaną 

jednocześnie limit kilometrów oraz limit godzin określone w § 1 ust. 3. 

3) Umowa może zostać wypowiedziana przez Zamawiającego w przypadku, gdy Wykonawca narusza warunki 

wykonywania usług zawarte w niniejszej umowie oraz załącznikach do niej, w tym w szczególności w przypadku: 

a) niezapewnienia przez Wykonawcę pojazdów w liczbie lub o parametrach określonych niniejszą umową, 
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b) wykonywania usług pojazdami innymi niż określonymi w załączniku nr 8 do umowy, 

c) niezapewnienia przez Wykonawcę kierowców w liczbie określoną niniejszą umową, 

d) wykonywania przez Wykonawcę przewozów za pomocą kierowców, którzy nie mają odpowiednich uprawnień 

lub nie odbyli przewidzianego umową przeszkolenia u Zamawiającego, 

e) niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia kierowców na postawie umowy o pracę, 

f) utraty przez Wykonawcę zdolności lub uprawnień do wykonywania niniejszej umowy, 

g) zaprzestania przez Wykonawcę świadczenia usług objętych umową, 

h) niewykonania obowiązku posiadania ubezpieczenia OC od działalności gospodarczej Wykonawcy przez cały 

okres trwania umowy, 

i) powierzenia wykonywania kluczowych części zamówienia przez podwykonawców, 

j) naruszenia przez kierowców procedur i obowiązków określonych w załączniku nr ………… do umowy, 

k) używania pojazdów celach zabronionych przez umowę lub oddania pojazdów do używania osobom trzecim, 

l)  naruszania przez kierowców prawa o ruchu drogowym lub innych przepisów związanych z wykonywaniem 

umowy, 

m) niewykonywania obowiązków Wykonawcy w zakresie obsługi technicznej lub ubezpieczenia pojazdu, 

n) wykonywania przewozu pojazdem brudnym zewnątrz lub wewnątrz, lub pojazdem niepełniącym  wymogów 

określonych w § 2 ust. 2 umowy, 

o) nieterminowego wykonywania przewozu, opóźnienia w zapewnienia gotowości wykonania przewozu w terminie 

zgodnym z harmonogramem lub na żądanie Zamawiającego, odmowy wykonania przewozu, nieodbierania 

telefonu wraz z równoczesnym nieoddzwanianie przez osobę koordynującą realizację umowy, utraty zdolności 

wykonania przewozu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

p) naruszenia obowiązków prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem umowy, 

q) uszkodzenia lub utraty z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy krwi lub jej składników lub towarów 

będących przedmiotem przewozu, albo wyrządzenie szkody przewożonym osobom lub osobom trzecim z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

r) wyrządzenia przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli szkód w mieniu lub na osobie, wyrządzenia przez 

Wykonawcę lub jego przedstawicieli przestępstwa lub czynu niedozwolonego na szkodę Zamawiającego lub 

jego przedstawicieli. 

s) wykonywania usług przez kierowców znajdujących się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków lub 

innych substancji odurzających 

t) Innego uchybienia warunkom umowy przez Wykonawcę. 

4) Wykonawca może wypowiedzieć umowę: 

a) W przypadku przekraczającej 30 dni zwłoki Zamawiającego w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia 

wykonawcy, 

b) W przypadku innego naruszenia przez Zamawiającego umowy, które uniemożliwia prawidłowe wykonanie tej 

umowy  i nieusunięcia takiego naruszenia w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę, nie krótszym niż 14 dni. 

5) Wypowiedzenie składa się na piśmie pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą doręczenia, 

chyba że strona dokonująca wypowiedzenia oznaczyła inną datę skuteczności wypowiedzenia.  

6) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

7) Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku wystąpienia przesłanek z art. 145a ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 
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§ 11 

Kary umowne 

1) W przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać kary 

umownej w wysokości 5% (pięć procent) łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto za cały okres obowiązywania 

umowy, określonego w § 9 ust. 2. 

2) Niezależnie od powyższego Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy w przypadkach naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy: 

a) określonych w § 10 ust. 3 pkt. a) do i) – 500 zł (pięćset złotych) za każdy dzień trwania danego naruszenia, 

b) określonych w § 10 ust. 3 pkt. j) do p) -  500 zł (pięćset złotych) za każde stwierdzone naruszenie, 

c) określonych w § 10 ust. 3 pkt. q) do s) – 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każde naruszenie,  

d) innego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę – 500 zł (pięćset złotych) za każde naruszenie. 

3) Kara umowna należna jest bez względu na fakt powstania i wysokość szkody majątkowej. 

4) W przypadku, gdyby szkoda wyrządzona przez Wykonawcę była większa aniżeli wysokość kary umownej, 

Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej. 

5) Kara umowna płatna jest na wezwanie, w terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

§ 12 

Zmiany umowy 

1) Zmiana postanowień zawartej umowy może  nastąpić  jedynie w przypadkach przewidzianych w prawie zamówień 

publicznych, tj. w następujących przypadkach: 

a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile 

stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

i) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 

szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych 

w ramach zamówienia podstawowego, 

ii) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 

zamawiającego, 

iii) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 

lub umowie ramowej; 

b) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

i) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których 

zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

ii) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie 

ramowej; 

c) Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, 

upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

d) Zmiany nie są istotne w rozumieniu przepisów prawa zamówień publicznych, 

e) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie, 

f) Konieczna jest zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany: 

i) stawki podatku od towarów i usług, 

ii) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
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ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę, 

iii) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

2) W przypadku wystąpienia przez Wykonawcę o przeprowadzenie negocjacji w celu zmiany wysokości wynagrodzenia  

w wyniku okoliczności, o których mowa w ust. 1 f) ii) lub iii), obowiązany jest wykazać (w szczególności 

przedstawiając zanonimizowane dowody zatrudnienia, z których wynika wysokość płacy) w jakim stopniu 

wspomniane okoliczności wpłynęły na koszt świadczenia przez Wykonawcę usług będących przedmiotem niniejszej 

umowy. Po zmianie umowy wskutek okoliczności, o których mowa powyżej,  Zamawiający ma prawo w każdym 

czasie zażądać od Wykonawcy zanonimizowanych dowodów zatrudnienia osób wykonujących przedmiot umowy 

potwierdzających stałość zmian wpływających na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% (dwóch 

procent) całkowitego wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy. Zamawiający zwróci kwotę 

zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego tego zamówienia 

za należycie wykonane. Zamawiający może potrącić z kwoty zabezpieczenia swoje wynikające z niniejszej umowy 

wierzytelności wobec Wykonawcy, w szczególności wierzytelności o zapłatę kar umownych, odszkodowania, 

roszczenia regresowe. 

2) Zamawiający może również potrącić wierzytelności, o których mowa w ustępie poprzedzającym z jakimikolwiek 

wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego, choćby potrącane wierzytelności nie były wymagalne. 

3) Wykonawca nie może zbyć wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wobec Zamawiającego na rzecz 

podmiotu trzeciego bez zgody Zamawiającego. 

4) Do niniejszej umowy stosuje się prawo polskie. 

5) Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

6) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamówień 

Publicznych oraz innych aktów normatywnych. 

7) Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia w przypadku nie zlecenia przez Zamawiającego 

usług transportowych wyczerpujących całość limitu kilometrów lub godzin określonych w § 1 ust. 3 niniejszej 

umowy.   

8) Ponad roszczenie o zapłatę wynagrodzenia przewidzianego umową, Wykonawcy nie przysługują wobec 

Zamawiającego żadne roszczenia o zapłatę kosztów lub wydatków związanych z wykonaniem niniejszej umowy, 

chyba że niniejsza umowa wyraźnie stanowi inaczej. 

 


