Załącznik numer 6 do siwz
wzór
UMOWA NR ............................
zawarta w dniu ................................. roku w Tarczynie pomiędzy:
Gminą Tarczyn z siedzibą w Tarczynie przy ulicy Rynek 8a,
reprezentowaną przez Barbarę Galicz, Burmistrza Tarczyna,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
.................................... z siedzibą w ......................, wpisaną do …………………. pod numerem ……………
reprezentowanym przez ............................,
zwanym, dalej „Wykonawcą”
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2010/2011”– numer postępowania
PI.IV.341-13/10
o treści następującej:
§1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Tarczynie,
Gimnazjum w Tarczynie i Szkoły Podstawowej w Suchostrudze w roku szkolnym 2010/2011 na
następujących trasach:
1) I trasa: Tarczyn – Drozdy – Marianka – Suchodół – Jeżewice – Many – Wólka Jeżewska –
Suchostruga – Tarczyn – 101 uczniów (z czego 37 uczniów wysiada przy S. P. w Suchostrudze),
2) II trasa: Tarczyn – Przypki – Wola Przypkowska – Grzędy – Kotorydz – Tarczyn – 84 uczniów.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości uczniów o +/- 20 % ilości podanej w ust. 1 pkt. 1
i pkt. 2. Zmiana ilości uczniów w stosunku do podanej w ust. 1 ilości nie stanowi zmiany umowy.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do realizacji niniejszej umowy, tj. licencję na
wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz zezwolenie na regularny przewóz na terenie
Gminy Tarczyn.
2. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać dokumenty, wymienione w ust. 1 przez cały okres trwania
umowy.
3. W przypadku zakończenia ważności licencji lub/i zezwolenia w okresie trwania niniejszej umowy,
Wykonawca zobowiązuje się na co najmniej 30 dni przed upływem ich terminu ważności, przedłożyć
nowy dokument, ważny przez pozostały okres trwania umowy – pod rygorem odstąpienia
Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 w
okresie trwania roku szkolnego 2010/2011, tj. od 1 września 2010 r. do 25 czerwca 2011 r.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dowóz uczniów do szkół każdego dnia ich uczęszczania do
szkół, tj:
a) od poniedziałku do piątku,
b) w inne dni, w które uczniowie zobowiązani będą do stawienia się w szkołach celem realizacji
obowiązku nauki (bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia).
3. O konieczności dowożenia uczniów w inne dni, o których mowa w ust. 2 lit. b, Wykonawca zostanie
powiadomiony pisemnie z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dowożenie uczniów do szkół w godzinach 6:45 – 8.00, zgodnie
z rozkładem, o którym mowa w § 5 ust. 1
5. Odwożenie uczniów ze szkół do domów Zamawiający realizował będzie we własnym zakresie.
6. Zamawiający na swój koszt zapewni podczas transportu uczniów opiekę.
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§4
1. Wykonawca na okres obowiązywania umowy zobowiązany jest do:
1) zapewniania pojazdów, które będą spełniały warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (Dz. U. z 2003 roku, Nr 32, poz. 262 ze zm.) – w ilości odpowiedniej do liczby
przewożonych uczniów,
2) zapewniania ubezpieczenia pojazdów, o których mowa w pkt. 1, za pomocą których świadczył
będzie usługę,
3) zapewniania ubezpieczenia przewożonych uczniów,
4) zapewnienia przewozu uczniów na trasach, o których mowa w § 1, przez stałych kierowców
wymienionych w załączniku numer 1 do umowy, będącym jej integralną częścią.
2. Wykonawca oświadcza, iż na co najmniej dwa dni przed upływem ważności polisy (polis), o której
(ych) mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3, dostarczy on Zamawiającemu na własny koszt nową ważną polisę
(polisy) lub polisę (polisy) przedłużającą poprzednio dostarczoną Zamawiającemu.
3. Wykonawca oświadcza, że kierowanie pojazdami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powierzy kierowcom,
którzy nie byli karani za przestępstwa określone w rozdziale XXV Kodeksu karnego.
4. Wykonawca zapewnia, iż dysponuje obiektami zaplecza technicznego wystarczającymi do utrzymania
pojazdów w ruchu co najmniej przez okres obowiązywania umowy.
§5
1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi dowożenia uczniów do szkół na wyznaczonych
trasach, o których mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z załączonym do umowy rozkładem jazdy środków
transportu, z uwzględnieniem wyznaczonych przystanków. Rozkład jazdy, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, stanowi załącznik numer 2 do umowy, będący jej integralną częścią.
2. Wykonawca zobowiązany jest dbać o zewnętrzną i wewnętrzną czystość środków transportu oraz
zabezpieczyć pełną sprawność techniczną środków transportu przeznaczonych do przewożenia uczniów.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewniania przewożonym uczniom odpowiednich warunków
bezpieczeństwa, higieny, wygodny oraz należytej obsługi.
4. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym w zakresie skutków zdarzeń
niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiłyby lub utrudniłyby Wykonawcy świadczenie
przedmiotowej usługi.
§6
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że terminowe świadczenie przez niego usługi dowożenia
uczniów do szkół zgodnie z załączonym rozkładem jazdy jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarczynie oraz Szkoły Podstawowej w Suchostrudze.
2. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu przewożącego uczniów do szkół lub innej nieprzewidzianej
sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu uczniów, Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie
zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zastępczy.
3. W przypadku nie zapewniania przez Wykonawcę transportu zastępczego, o którym mowa w ust. 2,
Zamawiający zapewni transport uczniów na koszt Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedkładać dokumenty,
potwierdzające stan techniczny pojazdu, a w przypadku zmiany kierowców – dokumenty potwierdzające
ich uprawnienia.
§7
Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca nie będzie posługiwał się podwykonawcami / będzie
posługiwał się podwykonawcami * (do umowy wpisany zostanie stan podany przez Wykonawcę w ofercie).
a) ………………….. – w zakresie ……………..
b) ………………...... – w zakresie ……………..
Wykonawca za działania i/lub zaniechania działania podwykonawców odpowiada jak za własne działania
i/lub zaniechania.
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§8
1. Za wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzymywał będzie, zgodnie z dokumentacją
przetargową, wynagrodzenie, które za jednorazowy przewóz jednego ucznia wynosi:
1) na trasie I:
a) netto: …………………….. zł (słownie ……………………….),
b) stawka podatku VAT …….. %,
2) na trasie II:
a) netto: …………………….. zł (słownie ……………………….),
b) stawka podatku VAT ……. %.
2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usługi dowożenia uczniów do szkół w okresie, o
którym mowa w § 3 ust. 1, nie może przekroczyć kwoty brutto: …………… zł (słownie: ………….)
3. Wynagrodzenie za dowożenie uczniów do szkół płatne będzie miesięcznie z dołu na rachunek
Wykonawcy podany w fakturze VAT złożonej w siedzibie Zamawiającego.
4. Zamawiający dokona płatności w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do jego siedziby prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać fakturę VAT do siedziby Zamawiającego do 10-go każdego
miesiąca za poprzedni miesiąc świadczenia usługi.
6. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia należnością konta Zamawiającego.
§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
a) każde opóźnienie przewozu uczniów powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy w stosunku do
terminów wskazanych w rozkładzie jazdy – w wysokości 50 zł,
b) utratę z winy Wykonawcy połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy lub przerwę w realizacji
umowy powstałą z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 500 zł.
c) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w
wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2,
d) za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn przez niego zawinionych – w wysokości 20 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od wystąpienia przez
Zamawiającego z żądaniem zapłaty. W przypadku nieuiszczenia kary przez Wykonawcę w terminie, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może potrącić karę z dowolnej należności
Wykonawcy.
3. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych, będzie on uprawniony
do dochodzenia od Wykonawcy – na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego – odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody.
4. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe od
kwoty nieuregulowanej w terminie.
§ 10
Zamawiający może odstąpić od umowy:
a) jeżeli Wykonawca został postawiony w stan likwidacji,
b) jeżeli Wykonawca przerwał świadczenie usługi objętej umową na okres przekraczający 3 dni,
c) w przypadku stwierdzenia przez upoważnione organy niesprawności pojazdów służących do realizacji
niniejszej umowy.
§ 11
Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
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§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu
umowy.
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) w przypadku zwiększenia liczby dzieci ponad przewidywane 20%. Zamawiający dopuszcza w takim
przypadku zmianę wynagrodzenia łącznego Wykonawcy i zmianę ceny jednostkowej;
2) w przypadku zmiany kierowców. Zamawiający dopuszcza zmianę kierowców pod warunkiem że nowi
kierowcy będą posiadali ważne prawo jazdy kategorii D, będą spełniali warunki określone w art. 39e
ust. 1 pkt. 6 ustawy o transporcie drogowym oraz, że nie byli karani za przestępstwa określone w
rozdziale XXV Kodeksu karnego;
3) w przypadku zmiany autobusów, przeznaczonych do przewozu dzieci. Zamawiający dopuszcza taką
zmianę pod warunkiem, że będą to autobusy co najmniej 80-cio miejscowe (miejsca
siedzące+stojące), wyprodukowane po 1998 r.
§ 13
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd cywilny miejscowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

………………….

WYKONAWCA

………………….
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