Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341( 18) 2014

PROJEKT U M O W Y
zawarta w dniu __________w Józefowie pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w
Józefowie (05-420), przy ul. M.C. Skłodowskiej 5/7, NIP: 532-16-43-282, REGON:
010045302-00020, wpisanym do rejestru podmiotów leczniczych, prowadzonym przez
Wojewodę Mazowieckiego pod nr: 000000007161, wpisanym do rejestru Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XXI Wydział
Gospodarczy, pod nr: 0000176625, tel./faks (022) 7895230 w. 15, tel./faks (022) 7895230,
adres strony internetowej www.spzozjozefow.pl, reprezentowanym przez Dyrektora mgr
Marię Kurcz, zwanego dalej: „Zamawiającym”
a
_______________, NIP: _____, REGON: ______ wpisanym do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ________ _____
Wydział Gospodarczy KRS, pod nr: ______, reprezentowaną przez _______, zwanym
dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie: „Stronami”, a pojedynczo: ”Stroną”,
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego
na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r P.M. 341 (18)2014, Strony
zawierają umowę o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest zabezpieczenie i wykonywanie usług kierowcy pojazdu wraz
z pojazdem, w celu przewozu lekarzy i pielęgniarek na wizyty domowe i zabiegi
wykonywane na rzecz pacjentów, zamieszkałych w zakresie właściwości miejscowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w
Józefowie i innych czynności związanych z działalnością Przychodni, a ponadto:
a) Zawożenie zwolnień lekarskich do ZUS;
b) Transport szczepionek do Sanepidu i odbieranie szczepionek z Sanepidu;
c) Zawożenie dokumentów księgowych do Urzędów i Szkół;
d) Wysyłanie listów poleconych dwa razy w tygodniu;
e) Zawożenie korespondencji do Urzędu Miasta według potrzeby;
f) Zawożenie deklaracji do Urzędu Skarbowego i PZU.
g) Przywożenie wody destylowanej
2. Usługi, o których mowa w ust. 1, wykonywane będą w dni powszednie, tj. od
poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 18:30.

§2
ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA STRON
1. Wykonawca zobowiązuje się:
a) że usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 będące będzie wykonywał przy użyciu
samochodu Wykonawcy, dostosowanego do jazdy w warunkach terenowych oraz
przewozu osób, którego przeznaczenie potwierdzone będzie stosownym dokumentem.
b) do poddawania się kontroli Zamawiającego, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz
innych uprawnionych organów i osób, szczególnie w zakresie sposobu
wykonywanych usług oraz ilości przejeżdżanych kilometrów,
c) do prowadzenia z należytą starannością kart drogowych wydawanych przez
Zamawiającego oraz ewidencji ilości wypracowanych przez kierowców godzin,
d) do posiadania aktualnego zaświadczenia wydanego przez lekarza profilaktyka o braku
przeciwwskazań do wykonywania przedmiotu umowy oraz zaświadczenia o odbytym
szkoleniu BHP.
e) do posiadania aktualnych badań psychotechnicznych do wykonywania zawodu
kierowcy;
f) do udzielania informacji o sposobie wykonywania umowy Zamawiającemu lub
upoważnionej przez niego osobie.
2. Wykonawca oświadcza, że:
a) posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia do wykonania przedmiotowych usług, o
których mowa w § 1 ust. 1 Umowy oraz że będzie takie uprawnienia posiadał przez
cały okres obowiązywania Umowy.
b) będzie ponosił wszelkie koszty związane z korzystaniem z samochodu, w celu
realizacji zamówienia, w szczególności koszty paliwa i napraw samochodów.
c) będzie posiadał aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pojazdu przez
cały okres obowiązywania Umowy.
d) będzie posiadał aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewożonych
osób przez cały okres obowiązywania Umowy.
e) samochód Wykonawcy, jest w stanie technicznym umożliwiającym wykonywanie
usług, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy oraz posiada aktualny przegląd
techniczny, potwierdzony wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
§3
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie w wysokości: ……. zł brutto (słownie: ……..
złbrutto) za jedną godzinę wykonywania usług przez kierowcę.
2. Wykonawca wystawiał będzie na koniec miesiąca kalendarzowego fakturę VAT/ z tytułu
wykonania przedmiotu umowy, do którego załączony będzie wykaz ilości wypracowanych
przez Wykonawcę godzin.
3. Na łączną wartość umowy, o której mowa w ust. 1 składają się, w szczególności:
a) wartość usługi netto;

b)
c)
d)
e)
f)

podatek VAT
koszt paliwa;
koszt ubezpieczenia OC pojazdu;
koszt ubezpieczenia OC przewożonych osób
koszt amortyzacji pojazdu.
§4
WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Płatność będzie realizowana w złotych polskich, po doręczeniu Zamawiającemu przez
Wykonawcę faktury VAT, w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia, na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany każdorazowo w fakturze VAT.
2. Za termin zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku Zamawiającego dyspozycji
zapłaty.
§5
GWARANCJA
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu usług
określonych w niniejszej umowie.
§6
KARY UMOWNE
1. Strony ustalają, że w przypadku opóźnienia w realizacji umowy, Wykonawca zapłaci na
rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% od wynagrodzenia za poprzedni
okres rozliczeniowy, za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, o których mowa w ust. 1, przewyższa
ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać dodatkowo odszkodowania na
zasadach ogólnych.
3. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych,
jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.
4. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy, o
której mowa w § 3 ust. 1. Powyższe nie wyklucza obowiązku zapłaty kar umownych na
podstawie § 6.
5. W przypadku zwłoki w regulowaniu przez Zamawiającego płatności, w terminach
określonych w § 4 ust. 1, Wykonawcy przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych od
kwoty niezapłaconej wartości faktury.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 02.01.2015r. do dnia 31grudnia 2015 r.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1 - miesięcznego
okresu wypowiedzenia dokonanego na koniec miesiąca kalendarzowego, w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej ze skutkiem
natychmiastowym przed upływem ustalonego w ust. 1 terminu z następujących powodów:
a) utraty przez Zamawiającego kontraktu z NFZ, bez względu na przyczyny i wpływ na
zakres obejmujący przedmiot niniejszej umowy,
b) gdy zajdą okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które

4.

5.

6.
7.

8.
9.

uniemożliwiają dalsze wykonywanie umowy,
c) w przypadku, gdy Wykonawca naruszy postanowienia umowy, w szczególności w
sytuacji, gdy w sposób nieterminowy lub nieprawidłowy wykonywał będzie on usługi
transportowe albo wyznaczał bezzasadnie trasy przejazdu inne, niż najkrótsze.
Wykonawca może rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej ze skutkiem
natychmiastowym przed upływem ustalonego w ust. 1 terminu w przypadku, gdy
Zamawiający zalega z zapłatą za wykonane usługi za dwa pełne okresy płatności.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzać realizacji Umowy
osobom trzecim. W razie braku możliwości wykonania zaplanowanych usług Wykonawca
zobowiązany będzie ustanowić zastępcę, wyłącznie pod warunkiem uzyskania pisemnej
zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi koszty zastępstwa oraz ponosi pełną
odpowiedzialność za powierzenie realizacji umowy osobom trzecim, wykonującym usługi
w jego zastępstwie. Osoby trzecie zastępujące Wykonawcę powinny spełniać wymagania
określone dla Wykonawcy niniejszą Umową.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy polskiego
kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku lub na podstawie niniejszej umowy i
nierozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze
Stron.

Zamawiający:
/podpis, pieczątka imienna, pieczątka firmowa/
firmowa/

Wykonawca:
/podpis, pieczątka imienna, pieczątka

Załączniki:
1) kserokopia dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu przeznaczonego do
przewozu osób;
2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania przedmiotu
umowy;
3) zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP;
4) aktualne badania psychotechniczne do wykonywania zawodu kierowcy;
5) kserokopia aktualnej polisy OC pojazdu;
6) kserokopia polisy OC od klienta indywidualnego;
7) kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, z wpisem dotyczącym przeznaczenia
pojazdu oraz zaświadczenia o aktualnym badaniu technicznym.

