Załącznik nr 2
PCPR-II.252.2.2011

wzór umowy
Nr ........................ zawarta w dniu .......................
w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zamówienia o wartości nie
przekraczającej kwoty 14.000€
w ramach Projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim”
– Poddziałanie 7.1.2 POKL
pomiędzy:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku , 37-400 Nisko, Pl. Wolności 2, NIP: 865-21-46337, Regon: 830414265, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
……………………………………
a
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
1.
2.
zwanym dalej Wykonawcą.
Zamówienie udzielone:
bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zgodnie z art. 4
pkt 8, zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 4 Kierownika Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Nisku z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zasad postępowania przy
wydatkowaniu środków publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku w ramach
projektu pod nazwą „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
§1
1. Przedmiotem niniejszej
niepełnosprawnych

Umowy

jest

świadczenie

usług

transportowych

osób

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony
w ust. 1.
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3. Przedmiot Umowy jest określony w ofercie Wykonawcy z dnia 28 czerwca 2011 r., która
stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
§2
Umowę zawiera się na czas określony od dnia ….. lipca 2011 r. do dnia 15 grudnia 2011 r.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do przewozu osób zgodnie z harmonogramem stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sumiennego wykonywania usługi, w tym przestrzegania
ustalonego harmonogramu kursów.
§4
1. Wykonawca zapewni do realizacji usługi środki transportu bus: min. 5 osób.
2. W przypadku awarii busu oraz ewentualnych innych zdarzeń, których zaistnienie może
spowodować niezrealizowanie przedmiotu umowy w części lub w całości kursów wynikających
z harmonogramu kursów, Wykonawca zapewnia bus zastępczy gwarantujący realizacje dowozów
zgodnie z harmonogramem.
§5
1. Należność za wykonaną usługę będzie płatna w okresach miesięcznych w terminie 14 dni od daty
wpływu faktury, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
2.Rozliczenie usługi będzie prowadzone na podstawie raportu wykonanej ilości kursów
z zestawieniem przejechanych kilometrów w miesiącu rozliczeniowym pomnożonych przez stawkę
opłaty za 1 km- zgodnie z ofertą wykonawcy, która wynosi ………..
3.W przypadku wystawienia faktury (faktury korygującej) niezgodnie z przepisami
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu
podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania
oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2008r. Nr 212, poz. 1337), zostanie zwrócona
i spowoduje opóźnienie jej zapłaty z winy Zleceniobiorcy.
4. W przypadku uchybienia terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy
przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.
§6
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:
- za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy w wysokości 30 % należnego wynagrodzenia,
- za nie podstawienie busu zastępczego w przypadku awarii pojazdu 10 % należnego
wynagrodzenia .
2. Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych
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z należnego wynagrodzenia.
§7
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy
oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli
przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§8
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
- jeżeli Wykonawca wykonuje usługę nierzetelnie i mimo dwukrotnego pisemnego ostrzeżenia nie
zmienia sposobu jej wykonywania.
§9
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
§ 11
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiającego

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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