Załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego Nr Os.042.3.40.6.2013

UMOWA NR : Os……..2015 - wzór
Zawarta w dniu ………...2015 roku w Krapkowicach pomiędzy:
1/ Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza Krapkowic – Andrzeja Kasiurę,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta- Ryszarda Pateja, zwanym w dalszej części umowy
„Zamawiającym”,
a
2/…………………………………………………………………………………………………
…….……………….……………………………………………………………………………
reprezentowaną przez ……………………………………………………………..………….…
zwanego dalej Wykonawcą , została zawarta umowa następującej treści:
w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

1.

2.
3.

4.

§1
Przedmiotem umowy je realizacja usługi transportowej polegającej na wynajmie
autobusu/autokaru wraz z kierowcą na przewóz uczniów Publicznego Gimnazjum
Nr 2 w Krapkowicach na wyjazd edukacyjny do Wrocławia w dniu 28 maja 2015 roku
w ramach projektu Nr POKL.09.01.02.-16-036/13 pn. „Gimnazjalny Inkubator
Talentów”.
Podstawienie przez Wykonawcę autobusów nastąpi o godzinie ………. pod
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach, ul. Kwiatowa 7, 47-300 Krapkowice.
Wykonawca zawrze na rzecz uczestników wyjazdu umowę ubezpieczenia (z sumą
ubezpieczenia minimum10.000,00 zł na jedna osobę) i przedstawi Zamawiającemu
najpóźniej na 2 dni przed wyjazdem polisę wraz z ogólnymi warunkami
ubezpieczeniowymi w tym zakresie.
Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu realizowanego przez Gminę
Krapkowice współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,

Projekt „Gimnazjalny Inkubator Talentów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

5.

6.

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zmianę w terminie wyjazdu
np. z powodu:
1) zmiany terminu lub odwołania wyjazdu, jeżeli taka okoliczność wynika z
przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego,
2) klęski żywiołowej,
3) niesprzyjających warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla
danej pory roku.
Wykonawca we własnym zakresie pokryje koszty biletów parkingowych.

§2
1. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi brutto: ……… zł (słownie złotych:
…………………)
2. Całkowita wartość umowy wynika z oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do
umowy i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania umowy
3. Cena podana w ofercie przez Wykonawcę będzie obowiązywała przez cały okres
trwania umowy i nie będzie podlegała zmianom.

§3
Zamówienie będzie zrealizowane od dnia podpisania umowy do dnia ............ .

§4
1. Strony wyznaczają następujące osoby, które będą odpowiedzialne za realizację umowy:
- Zamawiający: ……………………………………tel. 77/ 44 66 872 FAX. 77/ 44 66 888
-Wykonawca …………………………………. tel./fax: ………………………………………
2. Strony oświadczają, że będą współdziałać ze sobą i dołożą wszelkiej staranności w celu
prawidłowej i sprawnej realizacji umowy.
3. Zmiany osób i danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1 nie stanowią zmiany
umowy w rozumieniu § 14 i nie wymagają aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania
drugiej Strony o zaistniałej sytuacji.
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§5
1. Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w przedmiocie zamówienia tj. aktualną
na dzień składania ofert, licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
2) posiada stosowną licencję na krajowy przewóz osób, posiada ubezpieczenie OC i NW dla
oferowanego autobusu,
3) Wykonawca zapewni sprawny, posiadający aktualne badania techniczne autobus
przystosowany do przewozu osób, zadba o zewnętrzną i wewnętrzną czystość autobusu.
2. Oferowany do przewozu uczniów autobus będzie:
1) posiadać odpowiednią liczbę miejsc siedzących nie mniejszą niż wskazaną
w zamówienia.
2) przystosowany do przewozu młodzieży szkolnej,
3) oznaczony na czas przewozu, że wykorzystywany jest do przewozu dzieci ,
4) spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego oraz innych
obowiązujących przepisów prawa,
5) prowadzonym przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych
usług,
6) spełniać wymogi estetyczne i bezpieczeństwa.
3. W przypadku awarii pojazdu przewożącego uczestników projektu lub innej
nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu, bezzwłocznie
zapewnieni na własny koszt i ryzyko transport zastępczy. W przypadku nie zapewnienia
zastępczego transportu, o którym mowa wyżej Zamawiający zapewni transport na koszt
Wykonawcy.

1.
2.

3.

4.
5.

§6
Rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie faktury
płatnej po wykonaniu usługi.
Podstawą do wystawienia faktury będzie prawidłowe wykonanie zadania składającego
się na przedmiot zamówienia, określonego w § 1 umowy, potwierdzone pisemnie na
fakturze przez osobę odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Zamawiającego.
Płatność za przedmiot umowy realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności przez Wykonawcę na rzecz
osoby trzeciej z tytułu wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej umowy,
z wyjątkiem przelewu wierzytelności na rzecz banku, w związku z zabezpieczeniem
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kredytu bankowego udzielonego Wykonawcy na realizację niniejszej umowy,
na co Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego
§7
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić
kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 15 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca lub gdy
Wykonawca odstąpi od umowy,
b) w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, w
przypadku nienależytego wykonania usługi, w sumie jednak nie więcej niż 15% wartości
umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawca kary umowne: w wysokości 15% kwoty części
wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy odstąpienia przez Wykonawcę
od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z
zastrzeżeniem wystąpienia okoliczności, o której mowa w §8. ust. 1.
3. Kary umowne stają się wymagalne następnego dnia po zajściu zdarzenia wywołującego
obowiązek ich zapłaty.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych z wystawionej
faktury.
6. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§8
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 7 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku określonym w ust 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§9
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem nieważności.
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§ 10
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać
będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd
właściwy według siedziby Zamawiającego.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12
Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden dla Dostawcy.

§ 13
Integralną część niniejszej umowy stanowi: Załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy.

……………………………
W imieniu dostawcy

..........................................
W imieniu zamawiającego
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