Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego Nr TR/01/18
UMOWA PRZEWOZU OSÓB

zawarta w dniu .................................. r., pomiędzy:
Fundacją SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie, ul. Ondraszka 3, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000045919, NIP: 526-030-25-22, której kserokopia
aktualnego odpisu z KRS stanowi załącznik nr 1 do umowy,
reprezentowaną przez:
................................... – Członka Zarządu Fundacji SYNAPIS
.................................... - Członka Zarządu Fundacji SYNAPIS
zwaną dalej „Zleceniodawcą”
a
…..............................................................
zwanym dalej „Przewoźnikiem”,
przy czym „Zleceniodawca” i „Przewoźnik” łącznie w treści umowy będą zwani „Stronami”.

W wyniku wyboru Przewoźnika w trybie postępowania nr TR/01/18 ogłoszonego przez
Zleceniodawcę Strony postanawiają, co następuje:
§1
1. Przedmiotem umowy jest usługa zamkniętego przewozu osób z autyzmem do miejsca ich
rehabilitacji zawodowej i społecznej – ZAZ „Pracownia Rzeczy Różnych” w Wilczej Górze przy ul.
Jasnej 36 A, prowadzonego przez Zleceniodawcę. Przewóz wykonywany jest w ramach
działalności prowadzonej przez Przewoźnika, na trasie przejazdu:
Warszawa, Al. Wilanowska/Puławska godz. 08:30 – Poleczki godz. 08:40 – Bogatki godz. 08:45 –
Jagielska godz. 08:50 – Piaseczno godz. 09.00 - Wilcza Góra, ul. Jasna 36A godz. 09:15;
Wilcza Góra, ul. Jasna 36A godz.15.50, odjazd :16.00 – Piaseczno godz. 16.05- Jagielska godz.16.10 Bogatki godz. 16.15, Poleczki godz.16.20 – Wilanowska /Puławska godz. 16.30
zwany dalej „Przewozem”.
Przewóz wykonywany będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku.
2. Przewoźnik zobowiązuje się zrealizować Przewóz, o którym mowa w § 1 i 2 środkiem transportu
posiadającym 50 miejsc siedzących.
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3. Przewoźnik oświadcza, że usługa będzie świadczona z najwyższą starannością przewidzianą dla
zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o
transporcie drogowym (tj. Dz. U.z 2016 r , poz. 1414) oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
Prawo przewozowe (tj. Dz. U. 2015r, poz. 915).
§2
1. Przewoźnik oświadcza, iż posiada niezbędne dokumenty uprawniające do wykonywania
przedmiotu umowy wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( t.j
Dz. U.z 2013 r , poz. 1907 ze zm. .) oraz ustawy z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j.
Dz. U.2015 r poz. 915 ze zm.)
2. Przewoźnik oświadcza, iż kierowca wykonujący kurs na trasie przewozu posiada wymagane w
tym celu kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia, iż kierowca nie spełnia wymogów
określonych przepisami prawa, Przewoźnik zobowiązany jest niezwłocznie zastąpić go osobą
spełniającą takie wymagania.
Przewoźnik oświadcza, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy środek transportu
służący do wykonywania przewozów będzie ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności
cywilnej.
3. Przewoźnik oświadcza, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy będzie posiadał
aktualne ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności gospodarczej (w szczególności
usług transportowych), a także polisę w zakresie ubezpieczenia od
następstw
nieszczęśliwych wypadków.
4. Przewoźnik oświadcza, że uzyska wymagane zezwolenie od ZTM dotyczące postoju na
wyznaczonych przystankach oraz dostarczy niezwłocznie jego kopię.

5. Przewoźnik oświadcza, że środek transportu spełniać będzie wymagania określone w ofercie
złożonej Zleceniodawcy w dniu…………………........, stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy.

§3
1. Przewoźnik zobowiązuje się do wykonywania przewozu zgodnie z harmonogramem, o
którym mowa w §1 pkt. 1.
2. Przewoźnik zapewnia sprawność techniczną, porządek oraz czystość pojazdu, którym
wykonywany będzie przewóz.
3. W przypadku zaistnienia konieczności realizacji przewozu innym pojazdem niż określony w
§1 ust.2, Przewoźnik zobowiązuje się zapewnić odpowiedni autokar zastępczy o podobnych
parametrach jak autokar określony umową.
4. Przewoźnik zobowiązany jest do informowania Zleceniodawcy, o konieczności zastąpienia
autokaru wskazanego w umowie, autokarem zastępczym.
5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek działania siły
wyższej, rozumianej zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
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§4
1.

Z przewozu, o którym mowa w §1 będą korzystać wyłącznie osoby z autyzmem wraz z
opiekunami, uczęszczające do miejsca rehabilitacji zawodowej i społecznej - ZAZ
„Pracownia Rzeczy Różnych” w Wilczej Górze.

2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność oraz zapewnia nadzór nad uczestnikami Przewozu,
a w szczególności odpowiada za szkody wyrządzone przez te osoby w związku z
nieprzestrzeganiem przepisów porządkowych i bezpieczeństwa w trakcie przewozu.
§5
1. Za wykonane usługi określonej w § 1 Zleceniodawca zapłaci Przewoźnikowi wynagrodzenie
wg stawki, która wynosi netto ……………zł (słownie złotych: ........) za 1 dzień usługi
przewozu (1 pełny kurs tam i z powrotem).
2. Wynagrodzenie, o którym umowa w ust. 1, zostanie powiększone o należny podatek
VAT (....%).

3. Po zsumowaniu ilości wykonanych kursów w miesiącu, Przewoźnik wystawi
Zleceniodawcy fakturę VAT obejmującą wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1.

4. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty kwoty określonej w fakturze VAT wystawionej
przez Przewoźnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo
wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Przewoźnika określony w fakturze.
5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego
Przewoźnika.
§6
1.

Umowę zawarto na czas określony od dnia 1 sierpnia 2018r. do dnia 31 lipca 2019r.

2.

Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w
którym upływa wypowiedzenie. Oświadczenie w przedmiocie rozwiązania zostanie złożone w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

W przypadku rażącego naruszania postanowień umowy przez Zleceniodawcę, w
szczególności nieuregulowania wynagrodzenia określonego w § 5 w terminie 6 tygodni od
dnia wymagalności zapłaty, mimo pisemnego wezwania Zleceniodawcy do zapłaty,
Przewoźnikowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

4.

W przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika nie będzie mógł być
zrealizowany kurs poranny, Przewoźnik natychmiast telefonicznie powiadomi o tym fakcie
Zamawiającego. W takiej sytuacji Zleceniodawca podejmie decyzję i najpóźniej do godz.
10.00 powiadomi Przewoźnika, czy ten ma realizować kurs popołudniowy.

5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odwołania kursów w sytuacjach nagłych i
nieprzewidzianych, gdy nie jest możliwe wykonywanie pracy przez osoby z autyzmem.
Powiadomienie o odwołaniu kursu powinno być dokonane niezwłocznie po powzięciu przez
Zleceniodawcę informacji o powstaniu przyczyny odwołania kursów.

6.

Strony ustalają, że korespondencja będzie wysyłana na adresy osób odpowiedzialnych za
realizację umowy:
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do Przewoźnika .............................................................................,
tel. kom..............................................
do Zleceniodawcy..............................................................................
tel. kom. ....................................................
7. Dane do faktury: Fundacja SYNAPSIS, 02-084 Warszawa, ul. Ondraszka 3, NIP: 526-030-25-22.
8. Faktury dostarczane będą do ZAZ „Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS ”, ul. Jasna 36 A, 05506 Lesznowola, Wilcza Góra

§8
1. Strony ustalają, że wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności.
2. W sprawach, które nie zostały unormowane niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na podstawie niniejszej umowy, strony będą starały się
rozstrzygnąć polubownie. W przypadku niemożności polubownego porozumienia się stron,
spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby strony pozwanej.
4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron i wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Zleceniodawca

Przewoźnik
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