Załącznik nr 2 do Specyfikacji
UMOWA Nr (projekt)
Zawarta w dniu ………………. 2014 r. pomiędzy:
Miastem Nowy Sącz z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz, Rynek 1,
NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167
reprezentowanym przez:
Panią BoŜenę Jawor – Zastępcę Prezydenta miasta Nowego Sącza
zwanym dalej „Zamawiającym”
a …………………………………………………………………………….
z siedzibą: …………………………
NIP: ……………………….

REGON: ………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku przetargu nieograniczonego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) strony
zawierają umowę o następującej treści:

1.
2.
3.
4.

§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przejmuje do wykonania świadczenie usługi transportowej
pojazdem na 9 osób na potrzeby Urzędu Miasta.
Przewóz odbywał się będzie na dystansie 1100 km
Symbol przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 60100000-9
O terminie realizacji zamówienia w okresie trwania umowy, Zamawiający będzie
powiadamiał Wykonawcę telefonicznie z 2-dniowym wyprzedzeniem podając trasę przejazdu.

§2
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w terminie od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2014 r.
§3
Wykonawca oświadcza, iŜ posiada licencję uprawniającą do wykonywania transportu osobowego w
kraju a takŜe posiada stosowne ubezpieczenie wymagane w transporcie krajowym i zagranicznym, zaś
pojazd przeznaczony do realizacji usługi jest sprawny technicznie, a kierowca posiada wypis licencji i
inne wymagane prawem dokumenty.
§4
1. Za wykonaną usługę Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie:
w kwocie stanowiącej iloczyn ilości przejechanych kilometrów i kwoty …….. zł w tym podatek
VAT ….% za 1 km.
2. Strony ustalają, Ŝe wynagrodzenie za wykonywanie usługi w czasie wykonywania umowy nie
przekroczy kwoty ……… zł brutto (słownie złotych: ……………………..).
3. Ilość kilometrów stanowiących podstawę rozliczenia zostanie stwierdzona protokołem
podpisanym przez obie strony umowy. Ustalenia te będą stanowiły podstawę do wystawienia
faktury.
4. Faktura wystawiana będzie za kaŜdorazową realizację usługi.
5. Płatność faktury nastąpi wciągu 14 dni od jej wystawienia, przelewem na konto Wykonawcy
podane w fakturze.
6. Podane w ust. 2 wynagrodzenie jest wynagrodzeniem maksymalnym i nie stanowi podstawy
do jakichkolwiek roszczeń, jeŜeli Zamawiający nie wykorzysta pełnego limitu kilometrów
przewidywanego do wykonywania usługi.

7. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia wszelkich informacji niezbędnych do wykonania
umowy.
§5
1. Strony ustalają Ŝe w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŜnych od wykonawcy
obowiązującą formę odszkodowania stanowić będzie kara umowna w wys. 20% przewidzianej
wartości umownej wynagrodzenia określonej w § 4 ust.2.
2. W przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 1 ust 1 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 zł za godzinę zwłoki.
3. Zamawiający moŜe dochodzić odszkodowania przewyŜszającego karę umowną.
4. Za szkody wynikłe z niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca ponosi
odpowiedzialność wg zasad kodeksu cywilnego.
§6
1. Oprócz wypadków określonych w kodeksie cywilnym i w ustawie Prawo zamówień
publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
a. Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierza wykonanie umowy innej osobie;
b. Wykonawca dopuszcza się raŜących zaniedbań w sposobie świadczenia usługi.
c. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w
interesie publicznym.
2. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ustępie 1 moŜe nastąpić w terminie 30 dni
od zaistnienia którejkolwiek z tych okoliczności.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia
naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo przewozowe.
§8
Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
§ 10
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla Zamawiającego i
Wykonawcy.
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