Załącznik nr 9

Nr postępowania: UMiG.271.2.14.2015
WZÓR UMOWY
Umowa nr MiG.272……2015
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W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I
MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKĘPEM W OKRESIE OD 01.01.2016 R. DO 30.06.2017 R. W DNI NAUKI
SZKOLNEJ
zawarta w dniu ....................... w Sk ępem pomiędzy
Miastem i Gminą Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1. Piotra Wojciechowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
przy kontrasygnacie
2. Barbary Leśniewskiej – Skarbnika Miasta i Gminy Skępe
a
……………………………………………………… .........................................................................................
……………………………………………………… .........................................................................................
zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
1. ...........................................
2. ...........................................
o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest dowóz uczniów do szkół podstawowych i Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem w
okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r. w dni nauki szkolnej zgodnie z ofertą i specyfikacją istotnych
warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.
§2
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiającego usługi przewozowe
polegające na dowozie uczniów do szkół podstawowych i Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem w okresie
od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r. w dni nauki szkolnej na następującej trasie: Połączone trasy nr 1 i 9/
Część II: Trasa nr 10/ Część III: Trasa nr 2/ Część IV: Trasa nr 3/ Część V: Trasa nr 4/ Część VI: Połączone
trasy nr 1 i 4/ Część VII: Połączone trasy nr 2, 5, 6 i 10 1.
2. Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia pojazdu sprawnego technicznie, ubezpieczonego, w
godzinach i miejscach wyznaczonych przez zamawiającego i Dyrektora szkoły.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostosować pojazd do przewozu uczniów zapewniając każdemu z nich
miejsce siedzące.
4. Pojazd ten nie może służyć na danej trasie przejazdu do przewozu osób innych niż uczniowie.
5. Wykonawca zapoznał się ze stanem technicznym trasy i przyjmuje ten stan jako umożliwiający
wykonywanie przez niego usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy.
§3
1. Za usługi, o których mowa w § 2 umowy Zamawiający płacić będzie Wykonawcy za przewóz
dzieci przyjmując stawkę odpłatności:
Cena brutto za 1 km: ………………zł/km
słownie: ………………………………………………………………………………… ..
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Cena netto za 1 km: ………………zł/km
słownie: ………………………………………………………………………………… ..
podatek VAT…….% ………. zł.
2. Strony ustalają , że cena wymieniona w ust. 1 niniejszego paragrafu jest ceną stałą w okresie ważności
niniejszej umowy i nie będzie podlegała waloryzacji (za wyjątkiem sytuacji wskazanych w SIWZ).
3. Rozliczenie następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawionych przez
wykonawcę w ciągu siedmiu pierwszych dni następnego miesiąca.
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4. Płatności za usługę będą realizowane przelewem w terminie 30 dni od daty przedłożenia faktury VAT
na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
5. Niedotrzymanie terminu zapłaty ustalonego w § 3 pkt 4 pociągnie za sobą obowiązek zapłaty
ustawowych odsetek.
6. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości umownej usługi za cały okres obowiązywania
umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
§4
Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r. w dni nauki szkolnej.
§5
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie
wykonanej usługi (art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno
zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca ma obowiązek podstawić inny pojazd do przewozu uczniów,
a w przypadku nie spełnienia tego obowiązku, zawiadamia niezwłocznie o tej przeszkodzie
Zamawiającego, który będzie mógł zlecić wykonanie usługi innemu przewoźnikowi obciążając kosztami
Wykonawcę.
4. Przewóz zastępczy realizowany przez Wykonawcę nie może spowodować zwiększenia obciążenia
finansowego Zamawiającego ponad stawkę przewidzianą na danej trasie dla realizacji przewozu jednym
pojazdem z ilością miejsc siedzących odpowiadającym ilością przewożonych uczniów.
5. W przypadku nienależytego wykonywania niniejszej umowy, a w szczególności w zakresie
bezpieczeństwa przewożonych dzieci, Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego
rozwiązania umowy.
5a. W przypadku niepodstawienia w ciągu ….. min (autobusu) pojazdu zastępczego, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy.
6. Powierzenie realizacji zadania podwykonawcy możliwe jest za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego pod rygorem uchylenia się od odpowiedzialności Zamawiającego od zobowiązań wobec
podwykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin świadczenia usługi (dowóz i odwiezienie
uczniów) bez konieczności zmiany umowy i naliczania z tego tytułu przez Wykonawcę dodatkowych
kosztów.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany długości trasy bez konieczności zmiany umowy, a koszt
usługi naliczony będzie proporocjonalnie do długości trasy przy zastosowaniu ceny jednostkowej za 1 km.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oddania do dyspozycji Wykonawcy osoby sprawującej opiekę
nad dziećmi posiadającą stosowne uprawnienia wynikające z Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z
dnia 9 lipca 2010 r.)

SIWZ dla zadania Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem

§6
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub
przedmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez tej zgody nie
będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy.
§7
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
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rygorem nieważności z uwzględnieniem zakazu określonego w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
§8
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§9
Ewentualne spory, które mogą wyniknąć z realizowania niniejszej umowy strony zobowiązują się poddać
rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego.
§9
Umowa niniejsza obowiązuje od daty jej podpisania.
§ 10
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
Załącznik:
Harmonogram dowozów.

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali:
Podpis

Podpis

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Zamawiającego)

(imię, nazwisko 2- go przedstawiciela Zamawiającego)

(stanowisko)

(stanowisko)

Data:

Data:
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W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
Podpis

Podpis

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy)

(imię, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy)

(stanowisko)

(stanowisko)

Data:

Data:
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