UMOWA nr ZP.271.3.1.2018

zawarta

dnia

………….

roku

w

Dźwierzutach,

zwana

dalej

Umową,

pomiędzy:

Gminą Dźwierzuty REGON 510743315, NIP 745-18-12-028,
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy
- mgr inż. Mariannę Bogusławę Szydlik
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Agaty Urbańskiej
zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………………………………..
reprezentowanym przez:
…………………………………………………..
zwaną dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy. Zamówienia udzielono na
podstawie Zarządzenia Wójta Nr 53/2014 z dnia 22 maja 2014 dotyczącego regulaminu udzielania
zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000
euro.
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem pojazdów minimum 20-osobowych wraz z kierowcami
w celu przewozu uczniów gimnazjum w Dźwierzutach po za – uczestników projektu pn.: „W
pogoni za wiedzą”, współfinansowanego ze środków ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do nin. umowy (zał. nr 5 do
zapytania ofertowego).
3. Przewóz uczniów odbywać się będzie na podstawie miesięcznych harmonogramów
przygotowywanych przez Zamawiającego, zawierających informacje dotyczące liczby osób
odwożonych i tras, na których odbywać się będzie przewóz.
4. Harmonogram będzie dostarczony do 25 dnia każdego miesiąca i obowiązywał będzie od 1-go
dnia miesiąca następnego.

§2
1. Usługa wykonywana będzie w terminie od 12.02.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. w dni robocze,
zgodnie z organizacją roku szkolnego: od poniedziałku do piątku, średnio 3 razy w tygodniu, z
wyłączeniem przerw świątecznych i wakacji w przedziale godzinowym 15:00 – 16:00 (autobus
będzie podstawiony przed wejściem do szkoły 5 minut przed godziną odjazdu).
2. Wykonawca zobowiązuje się do przewozu uczniów pojazdami sprawnymi technicznie
z określoną liczbą miejsc, posiadających ubezpieczone miejsca dla pasażerów.
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Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczniom opieki w czasie przewozu, zgodnie z
wymogami art. 32 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz.
59 ze zm).
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczniom właściwych warunków bezpieczeństwa
i higieny oraz niezbędnych wygód zgodnie z przepisani i zasadami określonymi w prawie
przewozowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i młodzieży szkolnej.
Wykonawca nie może przewozić więcej uczniów i towarzyszących im opiekunów, niż liczba
miejsc w pojeździe objęta ubezpieczeniem OC.
Wykonawca odpowiada za punktualność w realizacji przewozów. W przypadku awarii pojazdu
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd
zastępczy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie
określonych czynności związanych z realnym wykonaniem przedmiotu umowy, jak za własne
działania.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie wykonanie przewozu na skutek
nieprzejezdności dróg lub innych okoliczności przez niego niezawinionych.
§3

1. Ogólna wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1nin. umowy w okresie jej
obowiązywania
nie
przekroczy
kwoty
……………
brutto
(słownie:
………………………………… brutto, to znaczy wraz z należnym podatkiem VAT).
2. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy w danym miesiącu (wynagrodzenie
częściowe) ustala się na kwotę wynikającą z iloczynu stawki za jeden kilometr, określonej w
ofercie Wykonawcy, tj. ……… zł (słownie: ………………………….. zł) oraz ilości kilometrów
faktycznego przewozu.
3. Wynagrodzenie częściowe za każdy miesiąc płatne będzie z dołu po wykonaniu usługi, na
podstawie faktury VAT, przelewem w terminie 21 dni kalendarzowych od daty doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury na rachunek Wykonawcy………………………………….
4. Faktura dostarczana będzie do siedziby Zamawiającego do piątego dnia roboczego kolejnego
miesiąca. Potwierdzenia wykonania usługi dokonuje Kierownik projektu.
5. Stawki określone w ust. 2 nin. umowy są stałe i nie mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania
Umowy.
6. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, nieprzewidziane
w Umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem Umowy.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§4
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 7
dniowego terminu wypowiedzenia.
2. W takim przypadku Wykonawca będzie mógł żądać zapłaty jedynie wynagrodzenia z tytułu
wykonanej części Umowy.
3. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczące:
1) przebiegu i długości trasy zgodnie z potrzebami organizacyjnymi,
2) rozkładu jazdy,

3) terminu wykonania usługi,
4) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
4. Postanowienia §4 ust. 3 pkt 1-3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę; nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Zmiany mogą być dokonane tylko, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy.
§5
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10% wynagrodzenia brutto (wartość usługi wynikająca z harmonogramu na dany miesiąc
kalendarzowy) w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zapisami
zawartymi w niniejszej Umowie.
2. Przez nienależyte wykonanie usługi Strony rozumieją wykonanie przedmiotu Umowy
w sposób niezgodny z interesem Zamawiającego w szczególności, gdy Wykonawca nie wykona
przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z treści złożonej oferty bez
dochowania należytej staranności.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej, o której mowa w ust. 1
z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 % wartości
brutto przedmiotu umowy (wartość wynikająca z harmonogramu na dany miesiąc kalendarzowy)
w przypadku jej niewykonania.
5. Przez niewykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Strony rozumieją brak realizacji usług
wskazanych w § 1 w terminach wskazanych przez Zamawiającego w przedkładanych Wykonawcy
harmonogramach przewozu dzieci (§ 1 ust. 3).
6. Zamawiający może niezwłocznie rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności
w realizowaniu przez Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności
w przypadku:
a. niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, w szczególności gdy
Wykonawca nie zapewni w określonym terminie odpowiedniej ilości i jakości przewozów,
b. trzykrotnym nienależytym wykonaniu przedmiotu umowy, skutkującym naliczeniem kar
umownych,
c. gdy wysokość kar umownych przekracza 30% wartości całej umowy,
§6
1. Wszelkie zmiany Umowy, w tym oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy albo jej
wypowiedzenie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony w pierwszej kolejności podejmą próby polubownego rozwiązania wszelkich sporów
mogących wyniknąć z wykonywania Umowy. O ile polubowne rozwiązanie sporu nie powiedzie
się, Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory pozostające w związku z niniejszą Umową
rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Do spraw nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego
i jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki do Umowy:
1. Opis przedmiotu umowy
2. Formularz ofertowy

