Załącznik Nr 3

UMOWA NR ............/2012 (projekt)
w dniu .........................r. w Rzekuniu pomiędzy:
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1b, 07-411 Rzekuń, NIP: 758-18-57-041,
REGON: 550709340 reprezentowanym przez:
1. Panią Danutę Orzołek – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
2. przy udziale Pani Wiesławy Dzierżanowskiej – Głównego księgowego Ośrodka Pomocy
Społecznej
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a
...............................................................................................................................................
reprezentowanym przez :
...............................................................................................................................................
zwanym w treści umowy Wykonawcą
na podstawie oferty Wykonawcy została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
Na podstawie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego - Zamawiający zleca a Wykonawca
przyjmuje do wykonania świadczenie usługi transportowej samochodem osobowym
polegającej na przewozie pracowników Ośrodka w celu realizacji zadań statutowych
na terenie gminy Rzekuń, w granicach administracyjnych, jak również na terenie
województwa mazowieckiego, zgodnie ze złożoną ofertą – załącznik do niniejszej Umowy
stanowiący jej integralną część.
2. Wykonawca w ramach wykonywania określonych w ust. 1 usług, zobowiązuje się
przez trzy dni w każdym tygodniu, w dniach poniedziałek, środa, czwartek w godz. 10.00
do 15.00 podstawić do dyspozycji Zamawiającego – Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzekuniu, ul. Kolonia 1b - określony w ust. 1 samochód osobowy.
1.

§ 2.
1. Za wykonaną usługę Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie brutto ustalone jako
iloczyn przejechanych kilometrów i kwoty ....................... zł brutto (słownie
złotych:.................................) za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
2. Rozliczenie będzie następowało w cyklach miesięcznych na podstawie potwierdzanej
codziennie przez Zamawiającego i Wykonawcę w zeszycie wyjazdów samochodu liczby
przejechanych kilometrów według wskazań stanu licznika samochodu.
3. Określona w ust.1 stawka pozostaje niezmienna na czas trwania umowy.
4. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia otrzymania rachunku, realizowany w cyklach
miesięcznych.
5. Łączną
wartość
zamówienia
będącego
przedmiotem
niniejszej
umowy
przy obowiązującym na okres objęty umową limicie kilometrów wynoszącym 9 000 km
(licząc z miejsca odjazdu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1b
i kończąc na miejscu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1b), strony
określają jako iloczyn przejechanych kilometrów i kwoty ....................... zł brutto.
6. Nie wykorzystanie w ust. 5 limitu kilometrów pozbawia Wykonawcę prawa do roszczenia
o wynagrodzenie za niewykorzystanie kilometry.
§ 3.
Wykonawca gwarantuje dostępność wyżej wymienionego samochodu w terminach
określonych w ust. 2 i 3 paragrafu 1 umowy i w razie jakiejkolwiek awarii lub choroby
zobowiązuje się udostępnić zastępczy pojazd, ewentualnie rezerwowego kierowcę.

W przypadku nie wywiązania się z obowiązku podstawienia pojazdu zastępczego
Zamawiający wynajmie inny transport na koszt Wykonawcy według stawek
obowiązujących w transporcie publicznym.
§ 4.
1. Umowa obowiązuje od dnia 01 września 2012 r. do dnia 301 grudnia 2013 r.
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§ 5.
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6.
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo
Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 7.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
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