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UMOWA
Umowa nr RARR/CES/

/2012

Zawarta w dniu .............. 2012 r. w Rzeszowie,
pomiędzy:
Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd
Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr 0000008207, NIP: 813-00-10-538, Regon: 690260330, kapitał zakładowy
w wysokości 23 993 000,00 PLN, opłacony w całości; ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,
reprezentowaną przez:
1. ...
2. ...
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
a
..........
reprezentowanym przez:
1. ...
2. ...
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego (numer w RARR SA: ZP 48/2012/CES) w rozumieniu ustawy
Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zawarta
została umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Usługi
transportowe, transport drogowy osób dorosłych. Wynajem Busa z kierowcą
i sprzętem na potrzeby projektu: „NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia
sektora organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: „NGO sprawne jak mało
kto. Projekt wsparcia sektora organizacji pozarządowych w woj. podkarpackim”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet V – Dobre
rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie5.4.2 –
Rozwój dialogu obywatelskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy określa specyfikacja istotnych warunków
zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przeprowadzanych usług podczas ich
realizacji w każdym czasie.
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§2
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług
transportowych busami wraz z kierowcą w krajowym transporcie drogowym. Termin
realizacji umowy ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2015 r. lub
do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2.
2. Strony zgodnie oświadczają, że usługi transportowe stanowiące przedmiot niniejszej
umowy będą realizowane przez Wykonawcę według rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się podstawić każdorazowo sprawne busy, spełniające
wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia wraz z kierowcą w miejscu i czasie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
§3
1. Koszty związane z opłatami za autostrady, parkingi, przeprawy promowe, przejazdy
przez tunele i mosty, oraz inne opłaty drogowe, których uregulowanie wymaga cel
podróży, ponosi Wykonawca.
2. Wykonawcę obciążają również ewentualne koszty noclegów i wyżywienia dla
kierowców.
3. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia na własny koszt pojazdów
(ubezpieczenie OC, NW).
§4
1. Rozpoczęcie realizacji poszczególnej usługi objętej przedmiotem umowy nastąpi
w dniu i o godzinie wyznaczonej przez Zamawiającego jednakże nie później niż
w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia potrzeby realizacji usługi, chyba że
w zgłoszeniu wskazano późniejszy termin. W zgłoszeniu zostanie określona osoba ze
strony Zamawiającego, która potwierdzi należyte wykonanie usługi.
2. Zgłoszenie realizacji usługi transportu następować będzie telefonicznie na nr tel.
……………….. lub za pośrednictwem faksu na nr ……………….
3. Osobą upoważnioną do zlecania usługi transportu jest: ……………… tel. ……………
§5
1. Tytułem realizacji usług będących przedmiotem umowy Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie jako suma kwot ustalonych:
a) w wysokości określonej iloczynem ..... zł brutto (słownie: ........ ) tj. ceny 1 km
i liczby kilometrów przejazdu;
b) w wysokości określonej iloczynem ..... zł brutto (słownie: ........ ) tj. ceny 1
godzinę postoju i liczby godzin postoju.
2. Maksymalne nominalne wynagrodzenie za przedmiot umowy strony określają do
kwoty: ………………… (słownie złotych:) wraz z podatkiem VAT obliczona jako suma
iloczynów (a+b):
a) ... zł brutto x 16 800 km = ......... zł,
b) ... zł brutto x 896 godzin postoju = ....... zł
3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b) za każdą
rozpoczętą godzinę postoju trwającą dłużej niż 30 minut. Za każdą rozpoczętą godzinę
postoju trwającą do 30 minut wynagrodzenie nie przysługuje.
4. Podstawą wystawienia faktury / rachunku przez Wykonawcę będzie pisemne
potwierdzenie przez upoważnioną osobę, o której mowa § 3 ust. 1 wykonania
z należytą starannością usługi objętej umową.
5. Zamawiający zobowiązuje się uregulować płatność za świadczoną usługę, w terminie
30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT / rachunku,
przelewem na wskazany na fakturze / rachunku rachunek bankowy Wykonawcy. Brak
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potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 jest podstawą do wstrzymania zapłaty faktury
o czas odpowiadający czasowi opóźnienia w dostarczeniu potwierdzenia. Opóźnienie
w zapłacie faktury wynikające z sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym zwalnia
Zamawiającego z konieczności zapłaty odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę
faktury.
6. W przypadku nieterminowej zapłaty kwoty wynikającej z faktury / rachunku,
Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.
7. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów dojazdu środka transportu Wykonawcy do
miejsca rozpoczęcia realizacji usługi, o którym mowa w § 4 ust. 1 oraz kosztów
„powrotu” środka transportu do bazy transportowej Wykonawcy, po zakończeniu
realizacji usługi.
8. Czas przyjęty do rozpoczęcia naliczania kosztów usługi transportowej jest równoważny
z godziną na którą został zamówiony środek transportu z wyjątkiem sytuacji gdzie
z winy wykonawcy środek transportu będzie miał spóźnienie w rozpoczęciu usługi
transportowej.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania wymaganych przepisami prawa
dokumentów przewozowych związanych z transportem osób i ponosi z tego tytułu
wszelką odpowiedzialność.
2. Aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję uprawniającą do świadczenia usług na
wykonywanie transportu drogowego osób.
3. Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia sprawnych technicznie pojazdów,
spełniających wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca oświadcza, że kierowcy pojazdów posiadają wymagane kwalifikacje
zawodowe.
5. Kierowcy podlegają na trasie Zamawiającemu i w związku z tym wykonują jego
wskazówki i instrukcje nie pozostające w sprzeczności z przepisami kodeksu
drogowego jak również z innymi przepisami prawa.
§7
W przypadku awarii środka transportu w czasie wykonywania usługi, która uniemożliwia
dalsze wykonywanie usługi Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub podstawienia
zastępczego pojazdu tej samej klasy na swój koszt w terminie nie dłuższym niż 1
godzina.
§8
1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony
opierają na zasadzie kar umownych.
2. W przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może
naliczyć karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia brutto należnego za daną
usługę.
3. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z jego winy,
zobowiązany jest on zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 %
wynagrodzenia brutto należnego za daną usługę.
4. Przez nienależyte wykonanie usługi rozumie się w szczególności:
1) niepunktualność,
2) użycie niesprawnego pojazdu;
3) brak możliwości realizacji usługi przez pojazd wskazany w ofercie.
5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji niniejszej umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo
naliczenia kary umownej w wysokości 25% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2.
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6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonej kary umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§9
1. 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, zgodnie z art. 145 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr, 113 poz. 759 ze zm.).
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy.
2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji niniejszej umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia kary
umownej w wysokości 25% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2.
§ 10
1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzór nad realizacją umowy jest:
…………………………, tel. ………………………..
2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy pełnić będzie:
………………………….., tel. ………………………
§ 11
1. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą Sąd właściwy ze względu na
siedzibę Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności
§ 12
Umowę sporządzono w ..... jednobrzmiących egzemplarzach, ..... dla Wykonawcy
i trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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