
                  UMOWA  nr ………………. 
 
Zawarta w Warszawie, w trybie poza ustawą w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1) nPzp z dnia 
11.09.2019 z późn. zm.  
 
 
pomiędzy: 
 
Instytutem „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” , instytutem badawczym  z siedzibą w 
Warszawie (04-730) przy Al. Dzieci Polskich 20, wpisanym do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy KRS pod nr 0000092381, NIP 952-11-43-675, REGON 000557961, zwanym dalej 
„Zamawiającym”,  
który reprezentuje: 
dr hab. n. med. Marek Migdał – Dyrektor Instytutu.  
 
a 
 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
 
 
 
      § 1 
                                                       Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem umowy jest usługa transportu pacjentów Oddziału Onkologii Instytutu 

„Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” na naświetlania, na trasie: Instytut Pomnik – 

Centrum Zdrowia Dziecka, Al. Dzieci Polskich 20 → Centrum Onkologii Instytut im. 

Marii Skłodowskiej-Curie ul. Wawelska 15B → Instytut Pomnik Centrum Zdrowia 

Dziecka, Al. Dzieci Polskich 20. 

2. Przewozy pacjentów realizowane są na zlecenie Zamawiającego, w przypadku w 

którym nie może wykonać przewozu własnymi środkami transportu. 

3. Przewozy pacjentów są realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 

13:30 oraz w razie potrzeby w soboty. 

 

 
      § 2 
                                                            Termin realizacji 
 

1. Usługa, o której mowa w § 1 będzie realizowana przez 12 miesięcy licząc od dnia 
01.08.2021 lub do wyczerpania kwoty określonej w § 3, w zależności co wcześniej 
nastąpi.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy za 1-miesięcznym 
okresem wypowiedzenia, bez podania przyczyny. 

3. Zamawiający wymaga, aby do celów realizacji zamówienia Wykonawca dysponował 
środkami transportu w bardzo dobrym stanie technicznym. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo kontroli tych pojazdów (wykaz pojazdów załącznik nr 2). 



 
 
 
 
                                                                      § 3 
                                                           Wynagrodzenie 
 

1.  Strony ustalają wartość umowy do kwoty            netto (słownie :            tysiące) zł, co 
razem z podatkiem VAT daje kwotę              brutto (słownie:                ) zł                          

2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, a cena 
brutto ulegnie zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego 
wprowadzającego nową stawkę. W takim przypadku wynagrodzenie brutto, o którym 
mowa w ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie. 

3. Cena jednostkowa za jeden kurs podana w formularzu cenowym (załącznik nr 1) jest 
stała i nie ulega zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Cena za kurs na trasie Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Al. Dzieci Polskich 
20 → Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Wawelska 15B → 
Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Al. Dzieci Polskich 20 zawarta w 
formularzu cenowym zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, 
tj. koszt paliwa, koszt dojazdu do miejsca rozpoczęcia usługi, opłaty drogowe, 
postojowe, podatek, marżę itp. 

5. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie, z tytułu niezrealizowania kwoty, o 
której mowa w ust. 1 

6. Wykonawca oświadcza, że ewentualna zmiana: 
a) 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,  

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r o pracowniczych planach 
kapitałowych,  

nie będą miały wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę  
   
   

      § 4 
                                                  Warunki rozliczeń i płatności 
 

1. Rozliczenie za wykonane transporty będzie się odbywać raz w miesiącu na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury, płatnej przelewem w terminie 60 dni, od dnia jej 
dostarczenia do Zamawiającego. 

2. Opóźnienie zapłaty należności za wykonaną usługę nie upoważnia Wykonawcy do 
wstrzymania świadczenia kolejnych częściowych usług chyba że zwłoka w zapłacie 
należności przekracza 60 dni. W takim przypadku Wykonawca może wstrzymać 
świadczenie kolejnych częściowych usług wyłączenie w sytuacji, gdy po upływie 
powyższego terminu pisemnie wyznaczy Zamawiającemu kolejny termin na 
uregulowanie należności, nie krótszy niż 14 dni, a Zamawiający temu terminowi 
uchybi. 

3. W przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego i naliczenia odsetek przez 
Wykonawcę, zaliczenie spłat dokonywanych przez Zamawiającego będzie 



następowało w pierwszej kolejności na należność główną a po jej zaspokojeniu na 
należności uboczne (odsetki)- chyba że Zamawiający wskaże inaczej. 

4. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
      
 
 
 
 
                                                                      § 5 
                                                  Obowiązki Zamawiającego 
 
      1.  Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a)  poinformowanie Wykonawcy do godziny 15.00 dnia poprzedzającego wyjazd o 

ilości pacjentów planowanych na następny dzień.    

 
                                                                     § 6 
                                                   Obowiązki Wykonawcy 
 

1.  Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) pomoc pacjentom przy wsiadaniu i wysiadaniu do pojazdu 

b) zabezpieczenie wózków inwalidzkich pacjentów niepełnosprawnych 

c) oczekiwanie na pacjentów będących na naświetlaniach w Instytucie Onkologii 

2. Wykonawca powinien posiadać aktualne badania techniczne, dopuszczające pojazd 
do ruchu drogowego oraz aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (kopie  
dokumentów- załącznik do formularza cenowego) 

3. W razie awarii pojazdów Wykonawca zapewni na własny koszt pojazd zastępczy 
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi zgodnie z przepisami, w tym 

posiadania stosownych zezwoleń, tj. licencji na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób (ksero licencji -załącznik do formularza cenowego). 

 
                                                                     § 7 
                                                                  Nadzór 
 

Nadzór nad pracami, o których mowa w § 1, będą sprawowali:  
- ze strony Zamawiającego: Anna Król, tel. 22 815 77 89 
- ze strony Wykonawcy: Marcin Kołodziejczyk, tel. 605 832 314 

 
 
                                                                     § 8 
                                                           Kary umowne 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi opisanej w                                                                     

§1 w wysokości 2-krotnej wartości niewykonanego lub nienależycie 
wykonanego świadczenia, jednocześnie Zamawiający ma prawo skorzystać z 
usług innej firmy transportowej, obciążając kosztami Wykonawcę  

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 3 ust. 1. 



c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust.1. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, nie zostaną naliczone wyłącznie w 
przypadku, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania nastąpiło na 
skutek siły wyższej. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swymi zobowiązaniami wobec 
Wykonawcy 
 
 

      § 9 
                                                             Zmiana umowy 

    
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w 

przypadkach: 

a) przyczynienia się Zamawiającego do opóźnienia wykonania świadczenia 
Wykonawcy  

b) wystąpienia okoliczności siły wyższej, takich jak w szczególności:  pożar, 
powódź, niszczące działanie wiatru, gradobicie, uderzenie pioruna, upadek 
statku powietrznego, które to okoliczności przyczyniłyby się do opóźnienia 
wykonania świadczenia Wykonawcy – przedłużenie terminu na wykonanie 
świadczenia Wykonawcy stosownie do przyczynienia się okoliczności siły 
wyższej do opóźnienia 

c) obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego 

d) wydłużenia terminów płatności 

e)  jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w zakresie 
spowodowanym wprowadzeniem zmian; 

f) zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia 
wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w 
inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień, 

g) niewykorzystania wartości umowy, określonej w § 3 ust. 1 – w takim wypadku 
Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania 
umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości 
umowy. 

2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okazało się 
niezgodne z prawem, nieważne, nieskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, 
fakt ten nie będzie miał wpływu na legalność, ważność i możliwość egzekwowania 
pozostałych postanowień umowy, a Strony umowy zobowiązują się do wspólnego 
zastąpienia niezgodnego z prawem, unieważnionego lub niemożliwego do 
wyegzekwowania postanowienia, wzajemnie uzgodnioną, ważną i możliwą do 
wyegzekwowania klauzulą, możliwie najbliższą w interpretacji wobec klauzuli 
niezgodnej z prawem, nieskutecznej lub niemożliwej do wyegzekwowania 

3. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, 
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 



   
 
 
 
 

§ 11 
                                                                    Sprawy sporne 
 

1. Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy według siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelką korespondencję wysłaną na adres Wykonawcy uważa się za doręczoną z 

chwilą pierwszej próby jej doręczenia. 

3. W razie zmiany adresu Wykonawcy, zobowiązany jest on do zawiadomienia 

Zamawiającego o planowanej zmianie przynajmniej na 7 dni przed jej dokonaniem. 

4. Wszelka korespondencja wysłana Wykonawcy przez Zamawiającego przed dniem 

doręczenia Zamawiającemu informacji o zmianie adresu Wykonawcy, jest uznawana 

za doręczoną Wykonawcy na zasadach określonych w ust. 2 

 
                                                                       § 12 
                                                         Postanowienia końcowe 
 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności 

na piśmie przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.  

2. Zleceniobiorca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 
      
Załączniki: 
 
1. Formularz cenowy 

2. Wykaz pojazdów 

3. Kopia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób 

4. Kopia aktualnego badania technicznego i ubezpieczenia OC pojazdów 

5. Klauzula informacyjna 

 
 
 
Zamawiający:                Wykonawca: 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

         



 
 
 
 
 
 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych 
przez Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, informujemy Państwa, że: 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator Danych 
Osobowych”) jest Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka z siedzibą w Warszawie (04-
730), przy Al. Dzieci Polskich 20, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 
0000092381, NIP 952-11-43-675, REGON 000557961 

2. W Instytucie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować 
się poprzez adres e-mail iod@ipczd.pl lub pisemnie na adres Administratora Danych. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom 
odbiorców: 

a) podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych zleca wykonanie usług 
koniecznych dla realizacji swoich zadań statutowych, 

b) osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na 
podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 z póżn. zmianami), dalej „ustawa Pzp”; . 

c) instytucjom państwowym upoważnionym z mocy prawa 

5. Administrator Danych Osobowych przechowuje Państwa dane osobowe przez okres 
wymagany przepisami ustawy Pzp, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 14 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.  

6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp. 

7. Przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo do żądania od Administratora Danych 
Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, prawo żądania 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  W celu skorzystania z powyższych praw, 
należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt 1 i 2 powyżej. 

8. Nie przysługuje Państwu   

a) prawo do usunięcia danych osobowych w zw. z związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 
RODO 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO 

mailto:iod@ipczd.pl


c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowy na podstawie art. 21, gdyż 
podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO 

9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.  

10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie 

przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  


