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UMOWA  

 

 zawarta w dniu ……………………… pomiędzy: 

 

Fundacją Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z siedzibą w Tychach (43-100), 

ul. Jaroszewicka 113, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 

Wydział VIII Gospodarczy pod numerem 0000324984, NIP 638-176-02-76, REGON 241164284, 

reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………….., 

2. ……………………………………………… 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

……………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

zwani dalej łącznie „Stronami”, każdy zaś z osobna „Stroną”. 

 

Strony niniejszym zawierają umowę na transport specjalistyczny dzieci z orzeczeniem o 

niepełnosprawności z miejsca zamieszkania do Centrum Opieki Dziennej oraz powrót do domów 

(dalej: „Umowa”) o następującej treści:  

 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy  jest transport specjalistyczny dzieci z orzeczeniem 

o niepełnosprawności z miejsca zamieszkania do Centrum Opieki Dziennej oraz powrotu do 

domów, na zasadach opisanych w zapytaniu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do 

Umowy oraz ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik Nr 2 do Umowy. 

2. Wykonawca zapewnia, że środek transportu będzie każdorazowo w dobrym stanie 

technicznym oraz spełnia warunki określone w przepisach prawa obowiązującego, a 

Wykonawca i kierowca posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

3. W zakresie nieuregulowanym w Umowie zastosowanie znajdują postanowienia zapytania 

ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Umowy oraz złożonej w toku postępowania 

oferty Wykonawcy (Załącznik Nr 2 do Umowy). 

 

 

§ 2 

1. Transport będzie zamawiany drogą telefoniczną bądź za pośrednictwem korespondencji e-

mail z minimum trzydniowym wyprzedzeniem, ze wskazaniem miejsca podstawienia pojazdu. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi iloczyn kilometrów rzeczywiście przejechanych z 

miejsca, o którym mowa w ust. 1 do miejsca przeznaczenia oraz stawki, o której mowa w § 2.   
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§ 3 

1. Stawka za kilometr wynosi ……. zł netto, to jest …….. zł brutto. 

2. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę. 

Podstawą do wystawienia faktury VAT jest zaakceptowane przez Zamawiającego, 

przygotowane i podpisane przez Wykonawcę zestawienie przejechanych w miesięcznym 

okresie rozliczeniowym kilometrów, ze wskazaniem poszczególnych tras. Zestawienie 

stanowi załącznik do faktury VAT.  

3. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek wskazany w treści faktury, w terminie 

10 (dziesięciu) dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Niedopuszczalne jest przenoszenie przez Wykonawcę wierzytelności oraz praw i obowiązków 

wynikających z Umowy  na osobę trzecią bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki 

w podstawieniu pojazdu  - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przysługującego 

Wykonawcy z tytułu wykonania przejazdu na trasie, której zwłoka dotyczy. 

2. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

 

§ 6 

1. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi 

powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

2.  Zmiany postanowień Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY                         WYKONAWCA 

                              


