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Załącznik nr 6
UMOWA - wzór
w ramach projektu „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych”, realizowanego przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna
integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
zawarta w dniu ..........................r. pomiędzy:
Powiatem Brzezińskim z siedzibą 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, NIP: 833-139-49-36, REGON: 750731786, reprezentowanym przez Panią Magdalenę Adamską – Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu
w Brzezinach nr OK.0027.2.2019, z dnia 12 lutego 2019 r., zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
............................................................................................................., zwanym w dalszej części
umowy „Wykonawcą”
W związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia,
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art.2 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2019, poz. 2019
ze zm.) i wyborem oferty Wykonawcy, strony zawierają umowę o treści:

§1
1. W ramach umowy Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz
Zamawiającego usługi transportowej, w zakresie dowozu różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjne-
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go, pielęgnacyjnego, wspomagającego wraz z wniesieniem - zwanej w dalszej części umowy
„Usługą”.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie
i środki materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się
do jej wykonywania z zachowaniem najwyższej staranności.
2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania związane
z realizacją umowy, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy Zamawiającego.
3. W przypadku awarii środka transportu lub wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających
wykonanie Usługi, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek w trybie natychmiastowym, a w przypadku braku takiej możliwości zobowiązuje się do zapewnienia innego środka
transportu o takich samych właściwościach, jak przedstawione w ofercie, na koszt własny.
4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi innym podmiotom bez pisemnej zgody Zamawiającego.
5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę innym podmiotom wykonania usługi w całości lub
części, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania tych podmiotów, jak za własne działania lub zaniechania.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych
przez niego w związku z zawarciem umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
za zachowanie w tajemnicy ww. informacji przez podmioty, przy pomocy których wykonuje
umowę.
7. Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie prawidłowego wykonania Usługi są:
ze strony Zamawiającego: ….................................................
ze strony Wykonawcy ….......................................................
§3
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia przewozu sprzętu pojazdem lub pojazdami:
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1) w należytym stanie technicznym (potwierdzonym aktualnymi badaniami
technicznymi), i posiadającym wymagane przez Zamawiającego właściwości
2) objętych ubezpieczeniem OC i NW.
2.

Zapewnienia doświadczonych kierowców do realizacji zamówienia, posiadających niezbędną
wiedzę i doświadczenie oraz zdolnych do wykonania przedmiotu umowy.

3.

Informowania o przebiegu wykonywania Usługi na każde żądanie Zamawiającego.

4.

Prowadzenia dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego.
§4

Wykonawca będzie świadczył usługi transportowe na podstawie zamówienia przesłanego drogą
elektroniczną lub telefonicznie. Usługi będą realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 7.30 do 15.30. Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest odebrać sprzęt z punktu odbioru,
przetransportować go oraz wnieść do punktu docelowego wskazanego w zleceniu. Rozliczenie ma
charakter kosztorysowy. Zamawiający rozliczy się po faktycznych ilościach wykonanej usługi.
§5
Umowę zawiera się na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2023 r.
§6
1. Za wykonanie Usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:
…................. zł brutto (słownie: …........................) za każdy faktycznie przejechany kilometr.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Wykonawca po zakończeniu każdego, kolejnego miesiąca kalendarzowego świadczenia
Usługi sporządzi „Wykaz przejechanych kilometrów w miesiącu”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Formą akceptacji przedstawionego przez Wykonawcę wykazu, jest protokół odbioru usługi przez Zamawiającego.
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4. Podstawą zapłaty miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, będzie każdorazowo prawidłowo i zgodnie z umową wystawiona przez Wykonawcę faktura. Wykonawca ma
prawo wystawić fakturę nie wcześniej niż po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru Usługi świadczonej w danym miesiącu kalendarzowym po zakończeniu tego miesiąca kalendarzowego.
5. Zapłata z tytułu realizacji niniejszej Umowy będzie następowała z dołu, po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy
o numerze: …........................, w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Płatność dokonana będzie na podstawie faktury wystawionej na: Nabywca: Powiat Brzeziński,

ul.

Henryka

Sienkiewicza

16,

95-060

Brzeziny,

NIP:

833-139-49-36,

z adnotacją - Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3 Maja
3/5, 95-060 Brzeziny.
7. Kwota określona w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu
wykonania umowy.
§7
1 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu jednej z poniżej wymienionych okoliczności:
1) zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę lub wszczęcia wobec niego
postępowania likwidacyjnego,
2) zaistnienia okoliczności uznanych za nieakceptowane przy wykonywaniu umowy,
3) naruszenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek z obowiązku wynikającego z § 2 i § 3
umowy,
4) wykonywania umowy przez Wykonawcę niezgodnie z jej treścią,
5) naruszenie zasad bezpieczeństwa świadczonej przez Wykonawcę Usługi.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Zamawiający może odmówić zapłaty części lub
całości kosztów usługi w danym miesiącu.
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§8
Wykonawca umożliwi kontrolę realizacji warunków niniejszej umowy Zamawiającemu oraz innym
uprawnionym organom, w tym przebiegu i sposobu prowadzenia dowozów, wszelkich dokumentów
finansowych, programowych i osobowych związanych z projektem.
§9
1.Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Zaistniałe spory między stronami umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca oraz jeden – Zamawiający.

………………………………………………
……………………………………………………
Zamawiający

Wykonawca
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