
ZAŁĄCZNIK NR 2  DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

WZÓR UMOWY

Umowa o świadczenie usługi transportu

zawarta w dniu …………………r. we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w 
zapytaniu ofertowym bez stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, pomiędzy:
WROCŁAWSKI TEATR LALEK, Instytucja Kultury Gminy Wrocław, pl. Teatralny 4, 50-051 Wrocław, 
NIP: 896-000-53-25, REGON 000278936 , reprezentowaną przez:
1. Pana Janusza Jasińskiego - Dyrektora Wrocławskiego Teatru Lalek
2. Panią Katarzynę Pasławską- Główną Księgową,
zwanych dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
.............................................................................................................................. z siedzibą: …………………………...
................................................ NIP: ………………………………………., REGON:…………………………………………………..
reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………..
zwanym dalej WYKONAWCĄ,
o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca oświadcza, że prowadzi przedsiębiorstwo świadczące usługi  transportowe – na
prowadzenie  którego  posiada  prawem  wymaganą  licencję  nr  …………….................……..  z  dnia
………………………………………… W powyższym zakresie Strony zgodnie ustalają, że w przypadku gdyby
w  trakcie  trwania  umowy,  w  celu  jej  wykonywania  (a  w  tym  w  celu  poruszania  się  po
wyodrębnionych strefach miejskich) zaszła konieczność uzyskania dodatkowych zgód / zezwoleń
/ decyzji administracyjnych itp.- to Wykonawca własnym staraniem na własny koszt uzyska takie
zgody / zezwolenia / decyzje itp. wszelkie koszty z tego tytułu (a w tym koszty kar / grzywien /
opłat  itp.)  z  tytułu  uzyskania  prawem  wymaganych  licencji  /  zezwoleń  /  zgód  /  decyzji
administracyjnych, względnie ich braku, obciążają wyłącznie Wykonawcę.

2.  Przedmiotem  umowy  jest  usługa  transportu  drogowego,  wykonywana  na  potrzeby
Wrocławskiego Teatr Lalek, polegająca na wynajmie samochodów wraz z kierowcą. Na podstawie
umowy Wykonawca zobowiązuje się  świadczyć  usługi  transportu samochodem ciężarowym o
wymiarach przestrzeni  załadunkowej:   wewnętrzna wysokość przedziału transportowego musi
wynosić min. 2,40 m, wewnętrzna szerokość przedziału transportowego musi wynosić min. 2,40
m, długość przestrzeni ładunkowej min. 7,00m. Pojazd musi dysponować windą

3.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  posiadania  oraz  stosowania  odpowiednich  zabezpieczeń
ładunku na czas transportu, umożliwiających wykonanie usługi w sposób zgodny z przepisami
prawa, a w szczególności bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

4. Załadunek i rozładunek przedmiotów podlegających transportowi będzie dokonywany przez
pracowników  Zamawiającego,  z  zastrzeżeniem  że  kierowca  Wykonawcy  wykonujący  usługę
transportu  jest  zobowiązany  być  nieprzerwanie  obecny  przy  załadunku  i  wskazywać
pracownikom  Zamawiającego  sposób  jego  dokonania.  Pracownicy  Zamawiającego  są
zobowiązani stosować się do wskazówek kierowcy Wykonawcy.

5.  Pracownicy  Zamawiającego  mogą  w  szczególnie  uzasadnionych  okolicznościach  odmówić
zastosowania się do wskazówek kierowcy Wykonawcy, o których mowa w ust. 4, a Wykonawca
jest  zobowiązany  wykonać  usługę,  o  ile  nie  będzie  to  powodować  naruszenia  przepisów
obowiązującego prawa.



6. Wykonawca ma obowiązek – po załadunku dokonanym przez pracowników Zamawiającego –
dokonać  kontroli  prawidłowości  dokonanego  załadunku  oraz  zabezpieczyć  ładunek  na  czas
transportu. Brak zgłoszenia uwag Zamawiającemu w tym zakresie niezwłocznie po dokonaniu
załadunku  będzie  uważany  za  uznanie  przez  Wykonawcę,  że  ładunek  został  umieszczony
prawidłowo.

7.  Zamawiający niezwłocznie po każdorazowym wykonaniu usługi  transportu dokona kontroli
stanu  ładunku  i  jest  zobowiązany  niezwłocznie  zgłosić  uwagi  co  do  stanu  ładunku,  
w szczególności jego uszkodzenia, zniszczenia lub braki ilościowe.

8.  Wykonawca jest  zobowiązany, po wykonaniu usługi  transportowej,  umożliwić pracownikom
Zamawiającego dokonanie rozładunku, w tym w szczególności dokonać demontażu zabezpieczeń
ładunku.

9. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kadry, jak również odpowiedni sprzęt do
wykonania przedmiotu umowy.

10.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  świadczenia  usług  transportu  drogowego  na  potrzeby
Wrocławskiego  Teatr  Lalek,  polegających  na  wynajmie  samochodu  wraz  z  kierowcą,  
z zastrzeżeniem, że w przypadku zastrzeżeń Zamawiającego co do pracy kierowcy Wykonawca
zobowiązuje się do zmiany osoby kierowcy.

11.  Strony  zgodnie  oświadczają,  że  usługi  stanowiące  przedmiot  niniejszej  umowy  będą
realizowane  przez  Wykonawcę  według  rzeczywistych  potrzeb  Zamawiającego  i  żadne  
z postanowień niniejszej umowy nie może być interpretowane jako zobowiązanie Zamawiającego
do zlecenia usługi transportu

12.  Wykonawca zobowiązuje się  podstawić  samochód ciężarowy wraz z  kierowcą,  w miejscu  
i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13.  Wykonawca  zobowiązany  jest  podstawiać  środki  transportu  o  godzinie  wskazanej  przez
Zamawiającego, gotowe do wykonywania przedmiotu umowy.

14. Wykonawca zobowiązuje się do dyspozycyjności zgodnie z harmonogramem realizacji usług w
zakresie świadczenia usług na rzecz Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy.

§ 2.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie pojazdów niezbędne do realizacji
usługi transportu krajowego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia sprawnych technicznie pojazdów, posiadających
odpowiednie badania techniczne.

3. Kierowcy pojazdów muszą posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe i aktualne wymagane
prawem uprawnienia.

4. Personel Wykonawcy, w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
działa  w  porozumieniu  z  Zamawiającym  uwzględniając  jego  wskazówki  i  instrukcje  ,  nie
pozostające  w  sprzeczności  z  przepisami  Prawa  o  ruchu  drogowym,  jak  również  z  innymi
przepisami prawa na terenie kraju. Niniejsze postanowienie nie uchyla postanowienia, o którym
mowa w § 1 ust. 4.

5. Kierowcy wyposażeni są w telefon komórkowy, nr............................... i w całym okresie transportu
zobowiązani są pozostawać w kontakcie z Zamawiającym.



 § 3.

1. Termin realizacji zamówienia ustala się na okres od dnia zawarcia do dnia 31.08.2023r.

2. Zamawiający uprawniony będzie do wypowiedzenia umowy w każdym czasie i bez zachowania
okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy:
- Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący
sposób  zaniedbuje  zobowiązania  umowne,  a  w  szczególności  nie  podstawia  w  umówionym
miejscu i czasie środka transportu, środek transportu jest niesprawny technicznie, nie podsiada
odpowiednich dopuszczeń do ruchu,  względnie jest  nieprzygotowany do transportu ładunku,
doprowadza  (swoim  działaniem  lub  zaniechaniem)  do  uszkodzenia  przewożonego  ładunku,
względnie Wykonawca lub jego personel nie wykonuje czynności wynikających z umowy,
- Wykonawca bezzasadnie zgłasza uwagi co do stanu ładunku
- Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy,
- Wykonawca nie odbiera telefonów, pod numerem wskazanym w umowie,
- Wykonawca nie wykonuje zaleceń Zamawiającego,
- Wykonawca nie stosuje się do obowiązujących u Zamawiającego regulaminów, zarządzeń
- Wykonawca zaniechał realizacji przedmiotu umowy bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez
okres dłuższy niż 1 dzień.

3. Niezależnie od postanowień wskazanych w ust. 2 powyżej, Zamawiający uprawniony jest do
wypowiedzenia umowy w każdym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 4.

Wykonawca zobowiązany będzie ponieść wszelkie  koszty związane z  wykonywaniem umowy,  
a w tym zwłaszcza koszty:

1. personelu, przy pomocy którego Wykonawca wykonywał będzie przedmiot umowy
2. uzyskania i utrzymania licencji, zezwoleń, zgód, opłat administracyjnych, parkingowych itp.
3. koszty związane z opłatami za paliwo, autostrady, parkingi, przeprawy promowe, przejazdy

przez tunele i mosty, oraz inne opłaty drogowe których uregulowanie wymaga cel podróży,
ponosi Wykonawca;

4. ubezpieczenia pojazdów (w tym ubezpieczenie OC, NNW);
5. ubezpieczenia OC przewoźnika;
6. utrzymania pojazdów w należytym stanie technicznym, jak również będzie przeprowadzenia

obowiązkowych badań pojazdów, w tym badań specjalistycznych (w tym badania UDT),
7.  uzyskania wszelkich koniecznych zaświadczeń / certyfikatów, dopuszczających pojazdy do

ruchu drogowego, jak również wykonywania przedmiotu umowy;
8. utrzymania pojazdów w czystości, jak również w takim stanie aby w związku z wykonywaniem

umowy przewożone osoby / rzeczy nie doznały uszczerbku,
9. wyposażenia pojazdów w środki zabezpieczenia ładunków.

§ 5.

1.  Dla  transportu  drogowego,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dyspozycyjności  w  zakresie
świadczenia usług na  rzecz  Zamawiającego średnio w jeden dzień w tygodniu  na  podstawie
tygodniowego harmonogramu ustalanego przez wyznaczonego pracownika działu technicznego

2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą telefonicznie, względnie za pośrednictwem
maila.



§ 6.

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy,  o  którym mowa w § 1,  Wykonawca jest  uprawniony do
wystawiania raz w miesiącu faktury VAT.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe za 1 godzinę wykonywania usługi transportu drogowego 
ciężarowego w granicach administracyjnych miasta Wrocławia strony określają na kwotę netto: 
………………………… (słownie: …………………………………….............. ), powiększoną o podatek VAT …. % co 
stanowi kwotę: ....................... co daje kwotę brutto ................................................ 
(słownie:.......................................................................................…)

3. Wynagrodzenie o którym mowa powyżej jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje 
wynagrodzenie za wykonanie usługi transportu i zabezpieczenie ładunku oraz świadczenia usług 
transportowych samochodami

4. Ze względu na charakter zamówienia i bieżącą kontrolę przedstawiciela Zamawiającego, 
podstawę do wypłaty wynagrodzenia za spełnienie świadczenia, stanowiącego przedmiot 
niniejszej umowy, stanowi podpis osoby merytorycznie odpowiedzialnej i wskazanej w niniejszej 
umowie na dokumencie finansowo – księgowym.

5. Zamawiający zobowiązuje się uregulować płatność za świadczoną usługę przelewem 
bankowym na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do ………………. dni 
od dnia otrzymania faktury.

§ 7.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przewożone rzeczy od momentu załadunku rzeczy do
chwili  faktycznego  rozładunku  rzeczy.  W  powyższym  zakresie  strony  zgodnie  ustalają,  że  w
przypadku gdy Wykonawca, w trakcie załadunku rzeczy, nie zgłosił żadnych uwag co do ich stanu,
względnie stanu opakowań w których miały być przewożone, to przyjmuje się że rzeczy te i ich
opakowania były w stanie dobrym.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody jakie mogą powstać
podczas transportu w wyniku niewłaściwego rozmieszczenia / ułożenia czy też zabezpieczenia
lub braku zabezpieczenia ładunku na wykorzystywanym środku transportu, chyba że szkoda jest
skutkiem niezastosowania się Zamawiającego do wskazówek kierowcy Wykonawcy.

3. Strony ustalają, że odpowiedzialność za rzeczy dotyczy nie tylko ich rzeczywistej wartości, ale
również wartości ich odtworzenia / wytworzenia – w przypadku zagubienia lub zniszczenia.

4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia przez Wykonawcę mienia, którego Zamawiający jest
posiadaczem  lub  właścicielem,  Zamawiający  obciąży  Wykonawcę  za  poniesioną  szkodę  na
podstawie  protokołu  stwierdzającego  zniszczenie  lub  uszkodzenie,  podpisanego  przez
przedstawicieli  Stron,  z  zastrzeżeniem,  że  w  przypadku  gdy  Wykonawca  odmówi  podpisania
protokołu,  to  Zamawiający  uprawniony  będzie  do  jego  jednostronnego  sporządzenia,  a
poczynione  w  takim  protokole  ustalenia  Wykonawca  będzie  uważał  za  własne.  Szkoda
Zamawiającego obliczana będzie jako wartość odtworzenia / wykonania mienia.

5.  W  przypadku  awarii  pojazdu  w  czasie  trwania  usługi,  która  uniemożliwia  dalszą  jazdę,
Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub podstawienia zastępczego pojazdu tej samej klasy
oraz  rozładowania  i  załadowania  na  swój  koszt  znajdującego  się  na  samochodzie  ładunku  
w terminie nie dłuższym niż do 2 godzin.



6.  W  przypadku  niewykonania  usługi  przez  Wykonawcę,  a  w  szczególności  w  przypadku
niestawiennictwa o godzinie i w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego odpowiedniej ilości
pracowników  Wykonawcy  do  wykonywania  czynności,  wynikających  z  niniejszej  umowy,
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów transportu zastępczego na podstawie faktury
otrzymanej przez Zamawiającego.

7.  Powyższe  kary  nie  wykluczają  dochodzenia  przez  Zamawiającego  odszkodowania
uzupełniającego  do  wysokości  poniesionej  szkody,  obejmującej  szkodę  realną  jak  również
utracone  korzyści,  wynikającej  m.in.  z  braku  możliwości  realizacji  zaplanowanego
przedsięwzięcia (m.in.: koszty odwołania spektaklu, honoraria artystów, itp.).

8.  W  przypadku  gdy  Wykonawca  nie  wykonuje  przedmiotu  umowy,  a  w  tym  nie  podstawia
środków transportu w czasie i  miejscu określonym przez Zamawiającego, podstawione środki
transportu nie spełniają wymogów określonych w umowie i  załącznikach do niej,  w dniu i  o
godzinie  wyznaczonej  przez  Zamawiającego  nie  stawia  się  odpowiednia  ilość  pracowników
Wykonawcy,  względnie  stawiwszy  się  nie  wykonują  przedmiotu  umowy,  bezzasadnie  zgłasza
uwagi  dotyczące  stanu  ładunku,  jego  opakowania  lub  innych  zabezpieczeń  to  Zamawiający
uprawniony będzie do zlecenia wykonywania przedmiotu umowy – na koszt i ryzyko Wykonawcy
– profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu, bez konieczności uzyskania wyroku sądowego w tym
zakresie.

§ 8.

1. Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę
Zamawiającego na jej zawarcie ze wskazanym przez siebie podwykonawcą.

2. Podstawą do uzyskania zgody, o której mowa w § 8. ust. 1 Umowy, jest wniosek Wykonawcy
określający część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy
wraz  z  podaniem  danych  podwykonawcy  oraz  wykazaniem  zdolności  podwykonawcy  do  jej
wykonania.

3. W celu potwierdzenia zdolności podwykonawcy do wykonania części zamówienia Wykonawca
dołączy do wniosku, o którym mowa w ust. 2:
a) wykaz wykonanych przez podwykonawcę usług, obejmujących przedmiot zbliżony do części
zamówienia,  którą  Wykonawca  zamierza  powierzyć  do  realizacji  podwykonawcy  wraz  
z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie,
b)  wykaz  osób  działających  w  ramach  obowiązków  podwykonawcy  wraz  z  dokumentami
potwierdzającymi wymagane prawem uprawnienia tych osób (jeżeli są wymagane).

4.  Zamawiający  powiadomi  Wykonawcę  o  swojej  decyzji  w  ciągu  3  dni  liczonych  od  dnia
otrzymania wniosku, o którym mowa wyżej.

5.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  działania,  uchybienia  i  zaniedbania  swoich
podwykonawców,  tak  jak  gdyby  były  to  działania,  uchybienia  lub  zaniedbania  samego
Wykonawcy.

6.  Zgoda Zamawiającego na wykonanie  jakiejkolwiek części  umowy przez  podwykonawcę nie
zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikający z niniejszej umowy.

7.  Na  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić  mu  na  piśmie,  nie
później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania wykaz swoich wymagalnych zobowiązań
względem Podwykonawców lub pisemne oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych
należności  od Wykonawcy.  Uregulowanie wymagalnych świadczeń względem Podwykonawców
warunkuje zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy.



8.  W  przypadku  zawarcia  umowy  z  podwykonawcami,  zapisy  niniejszej  umowy  dotyczące
pracowników Wykonawcy mają zastosowanie do podwykonawców odpowiednio.

§ 9.

Osobą do kontaktów dla realizacji postanowień niniejszej umowy:

1. ze strony Zamawiającego jest ………………….. tel: .............................. w powyższym zakresie ustala 
się że osoba ta jest również uprawniona do skwitowania prawidłowego wykonania umowy przez 
Wykonawcę, względnie zgłaszania zastrzeżeń co do sposobu jej wykonywania

2. ze strony Wykonawcy jest ……………..........……….. tel: ............................... w powyższym zakresie 
ustala się że osoba ta jest również uprawniona przyjmowania zaleceń Zamawiającego co do 
sposobu wykonywania umowy, jak również uwag / reklamacji związanych z jej wykonywaniem.

§ 10.

1. Postanowienia niniejszej umowy wiążą obie strony i żadna ze stron nie może powoływać się na
warunki pozaumowne.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

a.  konieczności  dostosowania postanowień umownych do zmian wynikających z nowelizacji
powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak możliwości realizacji umowy
wedle pierwotnej jej treści, lub z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron;

b.  zmian  redakcyjnych  Umowy,  lub  zmian  będących  następstwem  zmian  danych  Stron
ujawnionych  w  rejestrach  publicznych  oraz  zmian  dotyczących  wskazania  przedstawicieli
stron wyznaczonych do prowadzenia spraw

c. związanych z realizacją umowy;
d. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od stron umowy,
e. zmiana terminu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,
f. konieczności zmiany numerów rachunków bankowych, 
g.  gdy  zmiany  są  konieczne  na  skutek  zmiany  przepisów  prawa  lub  nakazów  instytucji

kontrolnych; 
h. gdy zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji

upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych
z realizacją przedmiotu umowy; 

i. w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te
są korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę

4. Zmiana ceny może nastąpić tylko na podstawie akceptacji obu stron wyrażonej w aneksie do
umowy, lecz nie częściej niż raz na pół roku, począwszy od półrocza następującego po dacie
podpisania aneksu.
5. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów 
i usług (VAT), wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o
minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę,  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub
ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub
zdrowotne, które będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Strony
dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za
usługi, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.
6. Zmiana do umowy musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do umowy (Aneksu)  
w formie pisemnej i  musi być podpisana przed upływem terminu zakończenia umowy – pod
rygorem nieważności.



§ 11.

1.  Wszelkie  spory  pomiędzy  stronami  rozstrzygane  będą  w  drodze  negocjacji,  a  w  razie  ich
nieskuteczności przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

2. Strony zastrzegają możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o czasie pracy kierowców, Ustawy o
ruchu drogowym, Ustawy o transporcie drogowym.

4. Wyłącza się ogólne wzorce umowne, obowiązujące w przedsiębiorstwie Wykonawcy.

5.  Umowę  sporządzono  w  2  jednobrzmiących  egzemplarzach,  1  dla  Zamawiającego  i  1  dla
Wykonawcy.

Załączniki :
Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy

…………………………………………………………. ………………………………………………………….
Podpis Zamawiającego Podpis Wykonawcy


