Załącznik nr 2 do SIWZ Projekt umowy na zad. 2

UMOWA NR …......................
W dniu ................................ 2014 r. w Domaszowicach, między Gminą Domaszowice
z siedzibą w Domaszowicach, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice zwaną dalej
"Zamawiającym" reprezentowanym przez Wójta Gminy – Zenona Kotarskiego
a
....................................................... działającym pod firmą …………………………………
z siedzibą w .................................................................................................. zarejestrowaną
w ……………………………………………….... zwaną w treści umowy „Wykonawcą”,
(wpisać właściwy rejestr)

NIP ..........................................................................
firmą ………………………….… z siedzibą w ……………………………………………..
zarejestrowaną w …………………………………. nr ........................... zwaną w treści
(wpisać właściwy rejestr)

umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez .............................................................,
NIP ..........................................
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą
na: przewozie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Domaszowice do i z
Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie wraz z pełnieniem opieki zgodnie z
rozstrzygnięciem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dla zamówienia o
nazwie: „Przewóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domaszowice do i z placówek
oświatowych wraz z pełnieniem opieki”.
2. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania usługi określa treść Specyfikacji
Istotnych
Warunków
Zamówienia
dla
przeprowadzonego
przetargu
nieograniczonego, stanowiąca integralną część umowy.
3. Przewozy wykonywane będą w oparciu o plan trasy oraz czas przejazdu
ustalony przez Wykonawcę w oparciu o harmonogram pracy Zespołu Szkół
Specjalnych w Namysłowie w uzgodnieniu ze wskazaną przez Zamawiającego
osobą. Ustalenia te mogą ulegać zmianie w trakcie roku szkolnego.
§2
1. Termin realizacji umowy:
Rozpoczęcie: 1 stycznia 2015 r.
Zakończenie: 30 czerwca 2016 r.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania
niniejszej umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku niewykonywania lub wadliwego
1

wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań zawartych w niniejszej umowie
skutkujących dezorganizacją pracy placówki oświatowej.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do realizacji umowy, uregulowanie
ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§3
1. Wykonawca ustalony plan trasy oraz czas przejazdów jest zobowiązany
dostosować do zaistniałych zmian w harmonogramie pracy placówki oświatowej
według telefonicznych dyspozycji, z zastrzeżeniem ust. 2-3.
2. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o zaistniałych
zmianach co najmniej na 3 dni przed ich wystąpieniem.
3. Wykonawca ustali plan trasy oraz czas przejazdów po zaistniałych zmianach i
dostarczy go Zamawiającemu do akceptacji co najmniej na 2 dni przed dniem
wystąpienia zmian.
4. O każdej zmianie w realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie
powiadomić Zamawiającego, a w przypadku zmiany trasy oraz godzin przejazdu
również opiekunów prawnych dzieci.
5. Zamawiający ustanawia osobę odpowiedzialną za zgłaszanie telefonicznych
dyspozycji i odpowiedzialną za realizację zamówienia: ....................................................
6. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia:
............................................................
§4
1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest odpowiedzialny za:
a) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny wewnątrz pojazdu, podczas
przewozu oraz postoju,
b) zapewnienie przewozu dzieci niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami, szczególnie zapewnienie kierowców o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych,
c) stan techniczny pojazdów oraz punktualność dowozów,
d) wyposażenie pojazdów w telefon komórkowy, który będzie służył między innymi
do informowania opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych o zaistniałej
nagłej awarii.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczących przewożonych dzieci niepełnosprawnych, pracowników i
osób trzecich, a powstałych w związku z usługami określonymi w § 1 niniejszej
umowy w tym także, szczególnie związanych z ruchem pojazdów mechanicznych.
3. Wykonawca oświadcza, że prowadzona przez niego działalność gospodarcza w
postaci przewozu osób jest objęta ubezpieczeniem OC w zakresie podstawowym
oraz posiada ubezpieczenie NW na cały okres obowiązywania umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od kierowcy aktualnie wykonującego
przewóz do przedłożenia dokumentów, uprawnień potrzebnych do realizacji
zamówienia, tj. oryginały m.in.: prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ważne polisy
ubezpieczeniowe.
5. Przewóz dzieci niepełnosprawnych odbywać się może tylko z bezpośrednim
opiekunem. Opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozów do i z
Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie zapewnia Wykonawca.
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6. W razie wystąpienia awarii środka transportowego Wykonawca zapewnia
zastępczy środek transportu o równoważnym standardzie technicznym.
7. Wykonawca zapewnia pojazdy dostosowane do przewozu odpowiedniej liczby
dzieci niepełnosprawnych na wyznaczonej trasie, posiadające, zgodnie z
obowiązującymi przepisami oznakowanie dla przewozu dzieci niepełnosprawnych,
oraz miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych.
§5
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przewozów w zakresie:
1) punktualności;
2) oznakowania pojazdów służących do wykonywania zamówienia;
3) ogrzewania i warunków sanitarnych i technicznych.
§6
1. Wartość wynagrodzenia stosownie do oferty przetargowej strony umowy
określają stawkę brutto za 1 km na kwotę ……………… (słownie ………………
…………… ………………………..………………………………)
2. Kwotę miesięcznego wynagrodzenia należy wyliczyć według niżej podanego
wzoru:
Ilość kilometrów przejechanych w danym dniu x stawka za 1km x ilość dni dowozu
(nauki) = miesięczne wynagrodzenie.
Strony stanowią, iż do rozliczeń przyjmuje się nie więcej niż 83 km dziennie. W
przypadku przekroczenia ustalonej dziennej ilości kilometrów wynagrodzenie za
dany dzień będzie naliczane jak za 83 km.
3. Cena - obejmuje przewóz osób, opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi podczas
przewozu, postój itp. (zawiera wszystkie składniki cenotwórcze).
4. Cena jednostkowa za 1 km jest ceną stałą i nie może się zmienić w trakcie realizacji
umowy.
§7
1. Rozliczenie należności za wykonanie usługi następować będzie w terminach
miesięcznych.
2. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę nie wcześniej niż
ostatniego dnia miesiąca. Gdy w danym miesiącu nastąpiła zmiana harmonogramu
pracy Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie Wykonawca zobowiązany jest do
faktury dołączyć wykaz przejechanych kilometrów w dniach, w których uległ
zmianie harmonogram dowozów.
3. Płatności następować będą przelewem na konto Wykonawcy, po wykonaniu
usługi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury
wraz z załącznikiem wymienionym w ust. 3 do Urzędu Gminy Domaszowice.
Faktura powinna być wystawiana na Gminę Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146
Domaszowice, NIP 752-13-73-411.
4. Faktury regulowane będą na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze.
5. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą płatności
dokonywane będą bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy.
6. Faktury wystawione przez Podwykonawcę muszą być zaakceptowane przez
Wykonawcę i Zamawiającego.
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§8
1. Strony dopuszczają możliwość powierzenia wykonania usług objętych niniejszą
umową dla Podwykonawców.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia projektu umowy z Podwykonawcą
Zamawiającemu do akceptacji.
Po akceptacji przez Zamawiającego projektu umowy Wykonawcy z Podwykonawcą,
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę zawartą z Podwykonawcą, tożsamą
z uprzednio zaakceptowanym projektem umowy przez Zamawiającego.
3. Zapisy umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, nie mogą być
sprzeczne z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi
wykonane przez Podwykonawcę.
5. Do Podwykonawców stosuje się odpowiednio uregulowania niniejszej umowy
dotyczące zarówno praw jak i obowiązków Wykonawcy.
1.

2.

3.
4.
5.

§9
Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
1) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z winy Wykonawcy w wysokości
trzykrotności
miesięcznego
wynagrodzenia
Wykonawcy
z
miesiąca
poprzedzającego odstąpienie,
2) za nieterminowy przewóz dzieci w wysokości 10 % wartości dziennego
wynagrodzenia ustalonego w oparciu o § 6 w za każdy dzień zwłoki.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu rozwiązania umowy z
winy Zamawiającego w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia
Wykonawcy z miesiąca poprzedzającego odstąpienie.
Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę
umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od naliczania kar
umownych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar z bieżącego
wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 11
1. Od obowiązków wynikających z niniejszej umowy Strony mogą być zwolnione
tylko w przypadkach zaistnienia okoliczności nieprzewidywalnych i niezależnych
od woli stron (siła wyższa) i które nastąpiły po zawarciu umowy, uniemożliwiając jej
wykonanie w całości lub części takie jak pożary, powodzie, trzęsienie ziemi, wojna,
zarządzenia władz państwowych itp. w rozumieniu K.C.
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2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą strony są zobowiązane do
niezwłocznego powiadomienia strony drugiej.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.
§ 13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo
zamówień publicznych pod rygorem nieważności muszą mieć formę pisemną (aneks
do umowy).
§ 14
W sprawach spornych strony poddają się orzecznictwu sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
§ 15
Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 3 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. Każdy egzemplarz pozostaje na prawach
oryginału.

Wykonawca

Zamawiający
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