WZÓR UMOWY
UMOWA
nr UE.261…..2018
zawarta w dniu …..2018r. pomiędzy:
pomiędzy:
……………………
zwanego dalej Wykonawcą,
a
Miastem Jasło - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle,
ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło, NIP: 6851000345, reprezentowanym przez Dyrektora MOPS
w Jaśle, Panią Dorotę Lignar na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Jasła
nr WA.077.12.2011 z dnia 16 lutego 2011r. oraz pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Jasła
nr OiK.077.116.2017 z dnia 05.12.2017r.
zwanym dalej Zamawiającym

§1.
Przedmiot umowy
1. Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o oznaczeniu numer UE.261….2018.
2. Przedmiot umowy dotyczy świadczenia usługi w zakresie organizacji transportu osób wieku 60+,
częściowo niesamodzielnych, niepełnosprawnych ruchowo oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
(w tym osób na wózkach inwalidzkich) z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu Pomocy dla Osób
Starszych w Jaśle oraz ich odwożenia do miejsc zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki w czasie
przewozu. Liczba osób, miejsce ich zamieszkania, ilość wykonywanych kursów dziennie określone
zostały w SIWZ, która stanowi integralną część niniejszej umowy.
3. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z umową, wytycznymi Zamawiającego,
zapisami SIWZ i załączników oraz ofertą Wykonawcy.
4. Wykonawca oświadcza, że będzie wykonywał usługę przewozu zgodnie z przepisami prawa, w tym
w szczególności z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, ustawą z dnia 20
czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1260.
§2.
Termin realizacji
Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu umowy w terminie od dnia podpisania umowy
do 31.12.2019 roku. Dowóz i odwóz osób niepełnosprawnych należy zapewnić w dni robocze od
poniedziałku do piątku.
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§3.
Podwykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że zakres niniejszej umowy wykona za pomocą podwykonawców:
……………………………………………………………………………………………..…..
2. Każdorazowe zlecenie wykonania usług objętych umową Podwykonawcy uzależnione jest od
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą
i Podwykonawcą.
3. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od daty
doręczenia przez Wykonawcę umowy lub projektu umowy z Podwykonawcą wraz z dokumentacją
określającą zakres zlecanych usług poczytuje się za wyrażenie zgody na jej zawarcie.
4. W przypadku zlecania przez Podwykonawcę wykonania usług objętych zakresem umowy innemu
Podwykonawcy postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie.
5. Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu oświadczenia wszystkich
Podwykonawców o tym, że wszelkie płatności Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi
umowami i nie zalega wobec nich z należnościami z tytułu realizacji zleconych usług objętych umową.
W związku z tym zrzekają się oni z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
6. W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są przez Podwykonawcę (Podwykonawców),
który nie został ujawniony przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do wstrzymania Wykonawcy
zapłaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia oświadczenia od tego Podwykonawcy (Podwykonawców)
o treści określonej w ust. 5.
§4.
Wynagrodzenie
1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi łącznie
z podatkiem VAT: …………………………. zł (słownie: …………. zł …/100) zgodnie z ofertą
Wykonawcy. Wynagrodzenie uwzględnia podatek VAT wg stawki: ……..%.
2. Cena jednostkowa za 1 km łącznie z obowiązującym podatkiem VAT podana w ofercie wynosi:
…………………………
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbędnie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy wprost lub pośrednio określone niniejszą umową.
4. Rozliczenie umowy nastąpi na podstawie rzeczywistych ilości przejechanych kilometrów za dany
miesiąc oraz ceny jednostkowej podanej w ofercie za 1 km.
5. Faktury będą wystawiane miesięcznie po zakończeniu danego miesiąca następująco:
Nabywca:
Miasto Jasło
ul. Rynek 12
38-200 Jasło
NIP 685-100-03-45

Odbiorca:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jaśle
ul. Szkolna 25
38-200 Jasło
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6. Podstawą wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia jest zatwierdzony protokół odbioru usługi (załącznik
nr 1) oraz karty realizacji umowy (załącznik nr 2) z potwierdzeniem ilości przejechanych km i dni
wykonywania.
7. Płatności faktur realizowane będą w ciągu 14 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego
przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze z zastrzeżeniem ust. 6 i 10.
8. Strony ustalają, że za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Wynagrodzenie za usługę, która jest przedmiotem niniejszej umowy współfinansowane jest ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
10. Wynagrodzenie wypłacane będzie pod warunkiem posiadania środków finansowych, przekazanych
przez Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na rachunek bankowy
projektu. W sytuacji opóźnień w przekazywaniu transz dotacji przez Instytucję Pośredniczącą, wypłata
wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej transzy. W przypadku, o którym
mowa Zleceniobiorcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
§5.
Obowiązki stron
1. Wykonawca ma zapewnić punktualny, bezpieczny i bezawaryjny przewóz osób niepełnosprawnych.
2. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy dla
poszczególnych kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania osób niepełnosprawnych w
podróży wraz z uwzględnieniem następujących założeń:
1) osoby niepełnosprawne powinny być dowiezione do placówki, w takim czasie, aby mogły
punktualnie rozpocząć zajęcia zgodnie z obowiązującym planem,
2) po zakończeniu zajęć odebrane z placówki bez zbędnego oczekiwania,
3) szczegółowe godziny kursów Wykonawca ustali z kierownikiem pracownikiem placówki na
podstawie tygodniowego planu. Rozkład ten w zależności do występujących potrzeb może ulegać
korektom w ciągu realizacji umowy.
3. W przypadku czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych (np. awaria pojazdu)
Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do niezwłocznego zorganizowania przewozu zastępczego
zapewniającego równorzędny poziom usług w ciągu 30 minut.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprawności technicznej pojazdów służących do
wykonania przedmiotu umowy, zapewnienia najwyższego poziomu usług i szczególnego
bezpieczeństwa oraz udzielenia pomocy przy wjeździe lub zjeździe wózka inwalidzkiego wraz z osobą
niepełnosprawną.
5. Kierowcy oraz opiekunowie skierowani do wykonania prac muszą posiadać ważne badania lekarskie
i psychologiczne.
6. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać w czasie realizacji umowy przepisów dotyczących ochrony
środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa ruchu.
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7. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji umowy norm, określonych w odpowiednich
przepisach, dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa
ruchu ponosi Wykonawca.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych w związku z
zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji usługi objętej umową.
9.Wykonawcy jest zobowiązany do posiadania przez cały okres trwania umowy aktualnej umowy
ubezpieczenia z tytułu ryzyka i od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na
sumę nie mniejszą 90 000,00 zł oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków na sumę gwarancyjną
nie mniejszą niż 50 000,00 zł.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w trakcie wykonywania umowy. W
ramach nadzoru nad wykonaniem zawartej umowy Zamawiający może w szczególności:
1) żądać do wglądu dokumentów potwierdzających sprawność pojazdów samochodowych oraz
dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych,
2) żądać do wglądu dokumentów kierowców, potwierdzających kwalifikacje niezbędne do
wykonywania niniejszej umowy,
3) kontrolować terminowość i punktualność wykonywanej usługi.
11. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:
1) przekazania w dniu zawarcia umowy danych osobowych uczestników wraz z numerami ich
telefonów;
2) terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia;
12. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników
wykonujących czynności kierowcy i opiekuna.
13. Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania usług zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu pisemną listę pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących
czynności o których mowa w ustępie 5, zawierającą imię i nazwisko liczbę stanowisk oraz rodzaj
czynności wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Powyższa lista zawierać będzie
również imiona i nazwiska oraz rodzaj czynności wykonywanych przez pracowników podwykonawcy
ze wskazaniem przez którego podwykonawcę dany pracownik jest zatrudniony. W przypadku gdy
czynności o których mowa wyżej wykonywane będą przez innych pracowników, niewskazanych na
powyższej liście, Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem tych pracowników do pracy
do
przedstawienia
Zamawiającemu
zaktualizowanej
listy
stanowisk.
14. Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia w każdym czasie, podczas realizacji umowy
niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynności, o których mowa w ust. 5 wykonywane są przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
15. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie
Danych od 25 maja 2018r.
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§6.
Kary umowne
1. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach:
1) za każdorazowe opóźnienie w dowozie osób niepełnosprawnych na zajęcia lub opóźnienie w odwozie
osób niepełnosprawnych do domu po zajęciach z przyczyn nie wynikających z warunków drogowych –
50,00 zł za każde opóźnienie (opóźnienie ponad 30 min w stosunku do ustalonej godziny odwozu jest
równoznaczne w rozumieniu niniejszej umowy z jego niewykonaniem),
2) za każdorazowe niewynikające z warunków drogowych niewykonanie przewozu osób
niepełnosprawnych – 150,00 zł,
3) za każdorazowy brak opiekuna w środku transportu – 250,00 zł,
4) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – 20% całkowitego
wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 umowy.
5) 150,00 zł w przypadku dopuszczenia do zatrudnienia przy wykonywaniu czynności o których mowa
w § 5 ustęp 12 osób na innej podstawie niż umowa o pracę, - za każdy dzień dopuszczenia każdej takiej
osoby do wykonywania umowy na innej podstawie niż umowa o pracę,
6) 2500,00 zł w przypadku nieprzedstawienia oświadczenia, o którym mowa w § 5 ustęp 13,
przedstawienia oświadczenia niezgodnego z prawdą lub zwłokę w aktualizacji oświadczenia o liczbie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności, o których mowa w § 5 ustęp 12
- za każdy dzień utrzymywania się stanu niezgodnego z umową,
7) 500,00 zł w przypadku uniemożliwienia, utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania
nieprawdziwych informacji podczas kontroli o której mowa w § 5 ustęp 14 umowy - za każdy
przypadek.
8) ) 500,00 zł w przypadku braku zadeklarowanej liczby osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia
z terenu miasta Jasła za jedną osobę.
2. Zapłata kar umownych nastąpi w ciągu 14 dni od złożenia przez Zamawiającego Wykonawcy
uzasadnionego żądania zapłaty.
3. Zamawiający zastrzega sobie:
1) prawo dochodzenia kar umownych niezależnie z każdego z tytułów określonych wyżej,
2) prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary
umowne,
3) prawo potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia za miesiąc, w którym
nastąpiła okoliczność powodująca naliczenie kary lub z wynagrodzenia za kolejne miesiące, na co
wykonawca wyraża zgodę.
§7.
Odstąpienie od umowy

Projekt: „Akademia Pełni Życia” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Integracja Społeczna,
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2) jeżeli Wykonawca nie wykonał formalności określonych w § 1 ust. 4 w wymaganym terminie,
3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął przewozów, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na
piśmie,
4)wystąpienia więcej niż pięciokrotnych opóźnień w dowozie lub odwozie osób niepełnosprawnych nie
wynikających z warunków drogowych w danym miesiącu,
5) jeżeli Wykonawca przerwał przewozy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy
niż dwa dni,
6) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że pojazdy podstawione do przewozu osób
niepełnosprawnych, bądź też kierowcy upoważnieni do ich obsługi, powodują zagrożenie dla zdrowia
przewożonych osób oraz osób trzecich lub nie spełniają warunków określonych w umowie,
7) w przypadku nierealizowania usługi zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego rozkładem
jazdy i wykazem tras,
8) w przypadku braku określonego w umowie ubezpieczenia,
9) w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania usług przewozowych,
cofnięcia, upływu ważności lub utraty licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
cofnięcia, upływu ważności, lub utraty dokumentu, na podstawie którego Wykonawca jest uprawniony
do świadczenia usług przewozu osób ;
10) jeśli Wykonawca realizuje przedmiotu umowy niezgodnie z zapisami umowy lub nienależycie
wykonuje swoje zobowiązania umowne.
2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi podstawy
dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego
przekraczających wartość wykonanych usług na dzień odstąpienia od umowy.
3. Odstępujący od umowy Wykonawca jest obowiązany naprawić Zamawiającemu spowodowaną tym
szkodę chyba, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu faktycznego wykonania części umowy.
§8.
Zmiany umowy
1. Strony dopuszczają wprowadzanie zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w opisanym niżej zakresie:
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1) terminu realizacji przedmiotu umowy, który może ulec przedłużeniu w uzasadnionych przypadkach,
z powodu okoliczności będących działaniem siły wyższej, wstrzymanie przewozów przez
Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
2) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia,
3) zmiany zakresu przedmiotu umowy jeżeli będzie to uzasadnione dla prawidłowej realizacji
przedmiotu umowy lub uzyskania założonego efektu, w tym.: zmiany ilości osób niepełnosprawnych
wymagających transportu, zmiany trasy i godzin przejazdów, w tym możliwość przesunięcia dni i
godzin dowozów i odwozów bądź skrócenia w danym dniu zajęć, a także zmniejszenia lub zwiększenia
liczby dni dowozów w danym miesiącu.
4) zmiany trasy przejazdów spowodowanej czynnikami zewnętrznymi, m.in. warunkami drogowymi,
5) innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ,
przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego,
6) z powodu okoliczności będących następstwem siły wyższej.
7) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
8) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2017 poz. 847),
9) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
2. W przypadku zmiany, o której mowa ustępie 1 pkt 7 wartość netto wynagrodzenia netto nie zmieni
się a określona w aneksie wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
3. W przypadku zmian określonych w ustępie 1 pkt 8 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikająca ze zwiększenia wynagrodzeń osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
4. W przypadku zmian określonych w ustępie 1 pkt 9 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w
celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
5. Zmiana umowy może być dokonana na pisemny uzasadniony wniosek Strony.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9.
Osoby do kontaktów
Do potwierdzania należytego wykonania, kontroli właściwego wykonania umowy ze strony
Zamawiającego uprawnieni są Dysponenci.
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Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest pracownik ………………., a ze strony
Wykonawcy ....................................
§10.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem
niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.
3. Wszelka korespondencja wysłana przez Zamawiającego do Wykonawcy na adres wskazany w
niniejszej umowie będzie traktowana za skuteczną.
4. Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą jako adresy do
doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
5. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest
niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie
upoważnia drugą Stronę do przyjęcia domniemania, że wysłana przesyłka listowa polecona zostanie
doręczona w ciągu trzech dni od daty wysłania. Skutek doręczenia będzie miał również zwrot wysłanej
poleconej przesyłki pocztowej z adnotacją poczty typu: „Nie podjęto w terminie”, „Adresat
wyprowadził się” itp.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Jasło, dnia ………………………. r.
Załącznik nr 1 do umowy nr UE.261…...2018

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Integracja Społeczna,
Działanie 8.3.
w sprawie realizacji usługi transportu dla uczestników projektu „Akademia Pełni Życia”.
Stwierdza się, że
…………………………………………………………
NIP:……………………REGON:…………………….
w miesiącu………………………………….
należycie / nienależycie* wykonał/-a przedmiot mowy nr UE.261……..2018
* niepotrzebne skreślić
Wszystkie zadania zorganizowano zgodnie / niezgodnie* z zapisami Umowy.
UWAGI:
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.............………………………………………………………………

Zamawiający:

Wykonawca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 25
38-200 Jasło
…………………………………………
( podpis)

…………………………………………………
(podpis)

* niepotrzebne skreślić
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w Jaśle

Załącznik nr 2 do umowy nr UE.261…...2018

KARTA REALIZACJI UMOWY Z DNIA ……2018r.
NR UE.261…...2018

L.p.

Miesiąc i rok

Ilość dni

Liczba km dziennie

Liczba
km miesięcznie

Kwota do zapłaty
brutto

1.

…………………………………..
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
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