Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Umowa nr ............

Zawarta w dniu .............. 2019 r. w ........................................,
pomiędzy:
Fundacją Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” z siedzibą w Łopuszce Małej,
Łopuszka Mała 13, 37-220 Kańczuga, KRS 0000065901, NIP 795-15-61-960, Regon 650038953
zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez: ......................................................................................................................................
a ...............................................................................................................................................................................
zwanym/ą w dalszej części niniejszej umowy „Przewoźnikiem”.
reprezentowanym/ą przez: .................................................
§1
1. Zamawiający zleca, a Przewoźnik przyjmuje do realizacji usługi transportowe na zadaniu pn. Dowóz
osób niepełnosprawnych do mieszkań treningowych w Lipniku.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 realizowane jest w ramach projektu pn. „Azymut na aktywność”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z udziałem środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 8.3
Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2010, Numer Umowy o dofinansowanie
RPPK.08.03.00-18-0026/18-00, umowa zawarta w dniu 26 marca 2019 r.
3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy określa Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego –
Opis przedmiotu zamówienia.
4. Przedmiot umowy winien być wykonywany zgodnie z wymogami i na zasadach określonych w Opisie
przedmiotu zamówienia.
5. Wszystkie prace związane z wykonywaniem przedmiotu umowy Przewoźnik będzie realizował
w całości przy użyciu własnego sprzętu, bądź będącego w jego dyspozycji.
6. Przewoźnik oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, osobami
posiadającymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa oraz
znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej należyte wykonanie zobowiązań wynikających
z niniejszej umowy. Przewoźnik zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymogami
określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§2
Przewoźnik oświadcza, że:
1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobowym
zdolnym do wykonania usługi;
2) spełnia przewidziane prawem wymogi w zakresie wykonywania usług przewozowych osób.
§3
1. Przewóz osób musi być dokonany środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, spełniającym wymogi bezpieczeństwa
i Kodeksu drogowego.
2. Przewoźnik zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu ubezpieczenia OC pojazdu oraz
dokumentu aktualnego badania technicznego pojazdu przed rozpoczęciem realizacji usługi oraz
każdorazowo po jego odnowieniu.
3. Przewoźnik zobowiązany jest do oznakowania pojazdu, którym wykonuje usługę.
§4
Termin wykonywania umowy: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r.
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§5
1. Tytułem wynagrodzenia za wykonywanie usługi, będącej przedmiotem niniejszej umowy Przewoźnik
otrzyma wynagrodzenie w wysokości określonej iloczynem ....... zł brutto (słownie: .........) tj. ceny za
1 km i liczby kilometrów.
Natomiast całkowite szacunkowe wynagrodzenie - w wysokości ............... zł brutto (słownie:
................. złotych brutto).
2. Warunek wykonania usługi uważa się za spełniony jeżeli Przewoźnik uzyska nie później niż w dniu
następnym po zakończeniu wykonywania usługi (za każdy dzień wykonywania usługi osobno)
potwierdzenie pracownika Zamawiającego w formie podpisu na prowadzonej przez wykonawcę
karcie – co do wykazanych w tej karcie czynności.
3. W przypadku niewykonania usługi przez Przewoźnika w uzgodnionym terminie, Przewoźnik
zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej skutkiem braku wykonania usługi. W takim
wypadku Przewoźnik wyraża zgodę na potrącenie równowartości wyrządzonej szkody
z wynagrodzenia za wykonanie usługi.
4. Przewoźnik będzie przedkładał Zamawiającemu do zapłaty faktury za usługi zrealizowane w okresie
miesiąca poprzedzającego złożenie danej faktury. Wraz z fakturą Wykonawca obowiązany jest
złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 2, potwierdzające wykonanie usług.
5. Faktury zostaną wystawione na: ........................
6. Płatność z tytułu faktury nastąpi przelewem na wskazane konto na fakturze w terminie 14 dni od daty
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
§6
1. W przypadku braku możliwości wykonania usługi przez Przewoźnika, jest on zobowiązany do
zorganizowania przewozu zastępczego.
2. Czas podstawienia pojazdu zastępczego wynosi ................... minut.
3. Jeżeli czas podstawienia pojazdu zastępczego przekroczy ................ minut Przewoźnik zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każde
przekroczenie.
4. W przypadku nie wykonania przez Przewoźnika w danym dniu usługi przewozu i nie zorganizowania
przewozu zastępczego, uiści on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 500,00 zł
(słownie: pięćset złotych).
5. Odpowiedzialności, o której mowa w ust. 3 i 4, Przewoźnik nie ponosi, jeżeli niewykonanie lub
opóźnienie dowozu nastąpiło wskutek nieprzejezdności dróg spowodowanej warunkami
atmosferycznymi oraz innymi, niezawinionymi przez Przewoźnika, czynnikami występującymi na
trasie przewozu.
§7
Bez pisemnej zgody Zamawiającego Przewoźnik nie może powierzyć innej osobie wykonania usługi
będącej przedmiotem umowy.
§8
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) Zamawiającemu, gdy Przewoźnik:
a) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 3 dni,
b) jeżeli pomimo uprzednich, dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie wykonuje usług
zgodnie z umową, lub uporczywie, w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.
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 takim wypadku Przewoźnik może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
§9
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Przewoźnika cesji wierzytelności wynikających
z niniejszej Umowy, w tym także w zakresie prawa do wynagrodzenia za przedmiot umowy bez zgody
Zamawiającego.
§ 10
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu osób niepełnosprawnych, ilości przewozów
w miesiącu oraz terminów ich wykonywania, ze względu na okoliczności, których strony nie mogły
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przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi
z realizacji projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2.
§ 11
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Strony ustalają, że spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy zostają poddane sądowi właściwemu
według siedziby Zamawiającego.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, w tym do przypadków odstąpienia Zamawiającego od
umowy innych niż wymienione w paragrafach poprzedzających, stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:

Przewoźnik:
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