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Za cznik nr 2 
do Formularza Ofertowego – Projekt Umowy 

 

U M O W A 
zawarta w Radomsku w dniu ………….. 2013 r. pomi dzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Zak adem Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA  

w Radomsku, ul. Armii Krajowej 34, REGON 592280386, NIP 772-221-64-28, zwanym 

dalej „Zamawiaj cym”, reprezentowanym przez: 

lek. med. Iwon  Wajand – Dyrektora SP ZOZ PRO FAMILIA w Radomsku, 

a  

firm : 

…………………………………………………………………………………………....……..

…..……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….………………………………………….. 

zwan  w dalszej cz ci umowy „Dostawc ”, reprezentowan  przez: 

…………………………………………………………………………………...……………… 

zwanym w dalszej cz ci umowy „Przewo nikiem” 

 

§ 1 

Przewo nik zobowi zuje si  do wiadczenia us ug przewozowych na rzecz Zamawiaj cego, 

polegaj cych na transporcie pracowników Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki 

Zdrowotnej PRO FAMILIA z siedzib  w Radomsku, w celu odbycia wizyt domowych  

i patrona owych u pacjentów, zabiegów w domu chorego, bez transportu chorych. 

Przewo nik zobowi zuje si  do wiadczenia ww. us ug we wszystkie dni tygodnia 

 w godzinach od 700 do 1600. 

§ 2 

Przewo nik wiadczy us ugi przewozowe na podstawie zezwolenia na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego przewozu osób wed ug PKD 49.32.Z – Dzia alno  

taksówek osobowych. 

 

§ 3 

1. Zamawiaj cy zobowi zany jest do potwierdzania w dokumencie eksploatacyjnym 

pojazdu zapisów dotycz cych wykonanej us ugi w zakresie ilo ci przepracowanych 
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godzin i ilo ci przejechanych kilometrów w danym dniu. 

2. Przewo nik ponosi odpowiedzialno  za prawid owo wype nion  kart  drogow , w której 

winny znale  si  zapisy: 

a. Imi  i nazwisko kieruj cego. 

b. Marka, typ i numer pojazdu. 

c. Godziny rozpocz cia i zako czenia pracy. 

d. Stan licznika i podpis kieruj cego. 

e. Podpis kierownika placówki lub osoby przez niego upowa nionej. 

3. Wyznaczenie osoby upowa nionej do dysponowania pojazdami nale y do uprawnie  

Zamawiaj cego. 

4. Wszystkie odleg ci przewozowe ustalane b  na podstawie wskaza  licznika. 

5. W razie odmowy potwierdzania danych zawartych w karcie drogowej,  Przewo nik czyni 

o tym wzmiank  w dokumencie przewozowym, podaj c przyczyny odmowy  

i towarzysz ce temu okoliczno ci. Ten sam obowi zek spoczywa na Zamawiaj cym. 

 

§ 4 

1. Rozliczenia finansowe mi dzy stronami b  na podstawie rachunków/faktur VAT 

wystawianych co 7 dni i dostarczanych Zamawiaj cemu w terminie nie d szym ni  7 

dni od daty wykonania ostatniej us ugi w okresie rozliczeniowym. 

2. Podstaw  do wystawienia faktury stanowi  b  potwierdzone dokumenty przewozowe. 

3. Stawk  za 1 km ustala si  w wysoko ci ……..…..…… z  brutto, s ownie: 

…………………………….…………………………………………….......…… z  brutto. 

Przy przejazdach powy ej 50 km ustala sie stawk  za 1 km w wysoko ci ………..… z  

brutto, s ownie: …………………………………….……………………………. z  brutto. 

4. W czasie obowi zywania umowy, cena przedmiotu zamówienia nie mo e ulec zmianie. 

5. W cen  us ugi wliczone zosta y koszty utrzymania czno ci bezprzewodowej. 

       

§ 5 

1. Us ugi, o których mowa w § 1 umowy wiadczone b  zgodnie z potrzebami 

Zamawiaj cego i ustalone pomi dzy Przewo nikiem a osob  upowa nion  do 

dysponowania pojazdem SP ZOZ PRO FAMILIA w Radomsku wyznaczon  przez 

Zamawiaj cego. 

2. Osob  uprawnion  do zatwierdzania kart drogowych jest Dyrektor SP ZOZ PRO 

FAMILIA w Radomsku, na rzecz którego Przewo nik wiadczy us ugi. 
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§ 6 

1. Nale no  za wykonane us ugi przewozowe Zamawiaj cy b dzie regulowa  przelewem  

w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. 

2. W przypadku nie dotrzymania przez Zamawiaj cego terminu p atno ci, o którym mowa 

w ust.1 Przewo nikowi przys uguje prawo naliczenia odsetek ustawowych. 

3. W przypadku niewykonania, lub nienale ytego wykonania zobowi zania przez 

Przewo nika, zap aci on kar  umown  w kwocie stanowi cej 5% warto ci 

niezrealizowanej cz ci umowy. Kara umowna nie wy cza odpowiedzialno ci 

odszkodowawczej Przewo nika za szkody faktycznie poniesione przez Zamawiaj cego, 

których wysoko  przewy sza wysoko  kary umownej. 

       

§ 7 

Ka da zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksów pod rygorem niewa no ci. 

       

§ 8 

Ka da ze stron mo e wypowiedzie  niniejsz  umow  z zachowaniem 14-dniowego okresu 

wypowiedzenia. 

    

§ 9 

Wszelkie spory na tle realizacji niniejszej umowy b  rozpatrywane przez S d ciwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiaj cego.  

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maj  

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 11 

Umowa zostaje zawarta na czas okre lony od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 

 

§ 12 

Umow  sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze 

stron. 

     
 .........................................                                                              ........................................... 
          PRZEWO NIK                           ZAMAWIAJ CY 


