Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy: PG.272.1.2016

UMOWA NR …………..
Zawarta w dniu ……....……........ w Krapkowicach pomiędzy Dyrektorem Publicznego
Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach – mgr. Antonim Chlipałą, z siedzibą w Krapkowicach przy
ul. Kwiatowej 7; 47-300 Krapkowice, zwanym dalej „Zamawiającym”,
a ………………………………………
reprezentowanym przez ………………………………………………………, zwaną dalej
„Wykonawcą”, o następującej treści:
§1
Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie przewozu
dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017”.
Realizacja zamówienia będzie polegała na przywożeniu i odwożeniu przedszkolaków do
przedszkoli i uczniów do szkół na terenie Gminy Krapkowice autobusem Wykonawcy, w
dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2016/2017, okresie od 01 września 2016r. do
zakończenia roku szkolnego, tj. do dnia 30 czerwca 2017r. (190 dni), zgodnie z
harmonogramem przewozów, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Dzienny przebieg –
185 km.
§2
Podstawę zawarcia umowy stanowi wybór oferty Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PG.272.1.2016, w oparciu o
Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w
złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro.
§3
1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane na podstawie ceny jednostkowej (stawki)
za 1 km , tj. ……………. brutto, w sposób następujący: dzienny przebieg 185 km x cena
(stawka) brutto …………. = ……………za 1 dzień x 190 dni = …………………….. zł.
brutto.
2. W przypadku, gdy dzienny przebieg ulegnie zmianie (z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego), wynagrodzenie będzie obliczane wg. ilości faktycznie przejechanych
km i ceny za 1km przebiegu, zgodnej ze stawką podaną w pkt. 1.
3. Zamawiający będzie rozliczał faktycznie przejechane kilometry na podstawie wskazań
tachografu będącego na wyposażeniu autobusu Wykonawcy.
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4. W przypadku zmiany harmonogramu przewozu Wykonawca zobowiązuje się do
stosowania nowego harmonogramu, jeśli ten zostanie mu przedstawiony w terminie nie
krótszym niż 3 dni przed dokonaniem zmiany.
5. Rozliczenie za świadczone usługi następować będzie w okresach miesięcznych.
6. Zapłata za zrealizowaną w okresie jednego miesiąca część usługi nastąpi po jej
wykonaniu przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 14 dni
od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie wg. obowiązujących przepisów
dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego oraz posiadać wymagane prawem
pozwolenia, polisy ubezpieczeniowe, aktualne badania techniczne autobusu itp. w całym
okresie realizacji umowy.
2. Wykonawca

będzie

ponosić

odpowiedzialność

za

zrekompensowanie

szkód

wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie
wykonywania usługi. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu zawartą polisę
OC w zakresie prowadzonej działalności na minimalną kwotę 100 tys. zł. Wykonawca
zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności
w przypadku jego wygaśnięcia w czasie trwania umowy, o wartości minimalnej 100 tys.
zł. i do przedłożenia Zamawiającemu do wglądu polisy.
3. Wykonawca, w razie potrzeby zapewni na swój koszt zastępczy autobus tak, aby
realizacja umowy przebiegała w sposób bezkolizyjny i w razie konieczności poniesie
wszelkie koszty z tym związane.
4. Z przewozów korzystać będą uczniowie i przedszkolaki na podstawie kart przejazdu
wydanych przez Zamawiającego.
5. Kontrolę uprawnień przejazdu oraz sprawowanie opieki nad przewożonymi osobami
sprawować będzie pracownik Zamawiającego.
§5
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, strony stosować będą kary
umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30%
wartości ceny ofertowej brutto za realizację zamówienia w okresie trwania umowy,
obliczonej zgodnie z § 3 ust.1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności za które odpowiada Wykonawca.
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2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 30%
wartości ceny ofertowej brutto za realizację zamówienia w okresie trwania umowy,
obliczonej zgodnie z § 3 ust. 1, za odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 200% wynagrodzenia
należnego za dany dzień przewozowy, w którym Wykonawca nie podstawi autobusu do
przewozu uczniów i przedszkolaków.
4. Za spóźnienie przekraczające 15 minut w przewozie, wynikające z winy Wykonawcy,
zapłaci on Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia za każde
rozpoczęte 15 minut spóźnienia, liczone za dany dzień przewozowy.
5. W przypadku nienależytego wykonywania umowy z winy Wykonawcy poprzez: co
najmniej dwukrotne opóźnienie w podstawieniu autobusu, powtarzające się powyżej 15
minut opóźnienia w przewozie, brak zapewnienia autobusu zamiennego – w przypadku
awarii autobusu, którym dokonywany jest przewóz, Zamawiającemu przysługuje prawo
natychmiastowego wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy.
6. W przypadku nie przedłożenia aktualnej polisy OC i NW na żądanie Zamawiającego, lub
w przypadku stwierdzenia wykonywania usługi pojazdem bez ważnego badania
technicznego, Wykonawca

zapłaci karę umowną w wysokości 30% ceny ofertowej

brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.
§6
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, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie
należne z tytułu wykonania części umowy.
§7
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy w okresie dni nauki w roku szkolnym
2016/2017, począwszy od 01.09.2016 roku do 30.06.2017r.
§8
Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian w umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie której, dokona się wyboru wykonawcy, gdy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
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umowy, w tym podatku VAT – wówczas wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od
wartości netto, określonej w ofercie, powiększone o VAT w aktualnej wysokości.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego jeśli przepisy ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r., poz. 2164) i przepisy wykonawcze do tej ustawy
nie stanowią inaczej, w zakresie zgodnym z zasadami określonymi w Regulaminie, o którym
mowa w § 2 umowy.
§10
W kwestiach spornych, właściwym do rozpoznania będzie Sąd rzeczowo właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

……………………………….

………………………….
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