Załącznik
nr 7
projekt UMOWY
UMOWA NR …………………….
zawarta

w dniu…………… w

Dydni,

zgodnie

z

przepisami

ustawy

zamówień publicznych, pomiędzy Gminą Dydnia

z siedzibą

NIP 686-15-58-830, 36-204 Dydnia, zwaną

dalej

prawo

Dydnia 224,

„Zamawiającym”

reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – mgr Jerzego F. Adamskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
a
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
.........................................................................
…......................................................................
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych
została

zawarta

umowa

o następującej treści:
§1
1. Zamawiający

zleca

a

Wykonawca

zobowiązuje

się

świadczyć

usługi

przewozowe dowozu …...... uczniów w roku szkolnym 2018/2019 do szkół z
terenu gminy Dydnia i odwożenia tych uczniów do miejsca zamieszkania.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług objętych zamówieniem w roku
szkolnym 2018/2019 za cenę:
Cena netto: ………..............….…….zł za 1 bilet miesięczny szkolny dla ucznia.
Cena netto …..... x podatek VAT (….%) = ….............. wartość brutto 1 biletu zł
(słownie .............................................................................................................................................)

wartość brutto 1 biletu …………… x ….. uczniów x 10 miesięcy= ......................................... zł
(słownie: ............................................................................................................................................)

2. W trakcie roku szkolnego liczba uczniów może ulec zmianie w związku
z wypadkami losowymi uczniów, absencjami chorobowymi, zmianami miejsc
zamieszkania uczniów itp, zmianami w organizacji procesu dydaktycznego
skutkującego zmianą liczby uczniów w poszczególnych szkołach.
3. Usługi przewozowe będą świadczone na trasach we wszystkie dni nauki
i zajęć szkolnych. Rozkład jazdy jest ustalony w porozumieniu z Dyrektorami
poszczególnych szkół z terenu Gminy Dydnia oraz z Dyrektorem Szkoły
Podstawowej w Dobrej.
§ 2
1. Wykonawca będzie wykonywał usługę zgodnie z warunkami określonymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą.
2. Wykonawca od chwili rozpoczęcia usługi ponosi pełną odpowiedzialność
za bezpieczeństwo przewożonych osób (w tym opiekun dla uczniów).
§3
Umowa jest zawarta na czas określony od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
§4
1. Przewóz odbywać się będzie na podstawie wykupionych biletów miesięcznych
z uwzględnieniem ulg, o których mowa w art. 5 a ustawy z dnia 20 czerwca
1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu
zbiorowego (t.j. z 2018 r. poz. 295).
2. Cena biletów jest ceną stałą w ciągu całego okresu umowy.
3. Potwierdzeniem

prawa

korzystania

z

przejazdu

uczniów

z

autobusu

dowożącego jest bilet miesięczny wystawiony przez Wykonawcę na podstawie
imiennej listy uczniów. Bilet miesięczny wystawiony przez Wykonawcę
uprawnia również do przejazdu innymi autobusami Wykonawcy w ramach
istniejącego rozkładu jazdy autobusów.
4. Listy uczniów objętych dowozem sporządzają i przekazują Wykonawcy
dyrektorzy poszczególnych szkół.
§5
1.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywają się podstawie
faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest kwota należności wyliczona
w oparciu o imienną

listę uczniów przewiezionych w danym miesiącu,

przekazanych przez dyrektorów szkół i cenę biletu miesięcznego na danej
trasie.
2.

Zamawiający po przedłożeniu faktury (za dany miesiąc) przez Wykonawcę
zapłaci należność przelewem w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania.

Faktura powinna być wystawiona na Zamawiającego: Gmina Dydnia, 36-204 Dydnia, NIP:
686-15-58-830, REGON 370440212
Płatność
faktur
VAT
będzie
dokonana
przelewem
na
konto
3.

Wykonawcy
Nr
................................................................................................................................
.......................
§6
1. Wykonawca oświadcza, że posiada licencję na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób stosownie do postanowień ustawy z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn.
zm).
2. Wykonawca zapewnia, że pojazdy samochodowe, którymi posłuży się
do wykonywania usługi są i będą przez cały czas wykonywania usługi:
 ubezpieczone – OC, NW. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca
zobowiązany jest do okazania polisy ubezpieczeniowej z opłaconą
składką,
 spełniać warunki określone w art. 66 ust 5 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, 1926 z
późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262
z późn.zm),
 właściwe oznakowanie tj. (tablicą do oznaczenia autobusu szkolnego),
 obsługiwane

przez

osoby

posiadające

odpowiednie

uprawnienia

zawodowe.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a)

terminowego wykonywania usług zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym
w porozumieniu z Dyrektorami poszczególnych szkół z terenu Gminy
Dydnia oraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Dobrej,

b)

zapewnienia przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

c)

informowania Zamawiającego na bieżąco o problemach, które mogą
wpłynąć na jakość i terminowość prac,

d)

zapewnienia w przypadku wystąpienia awarii, autobusu zastępczego w
terminie wskazanym w ofercie oraz spełniającego określone wymogi
techniczne i bezpieczeństwa,

e)

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które będą świadczyły
pracę u Wykonawcy lub Podwykonawcy związaną z kierowaniem
autobusami w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań,
o których mowa w ust. 1 lit. e) poprzez zbadanie rzeczywistych warunków
wykonania zamówienia. Zamawiający ma prawo również żądać, a Wykonawca
jest zobowiązany przedstawić w tym zakresie niezbędne dokumenty w
terminie 14 dni.
§8
1. Wykonawca

zobowiązany

transportowymi

jest

do

zapewniającymi

wykonywania

bezpieczeństwo

przewozu
zgodnie

z

środkami
wymogami

obowiązującymi przy przewozie dzieci.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie
przewozu wskutek działania siły wyższej, jak: gołoledź, zaspy, śnieżyce lub
nieprzejezdność dróg spowodowaną klęską żywiołową.
3. Wykonawca nie wnosi zastrzeżeń do stanu nawierzchni wyznaczonych tras.
§ 9.
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wysokościach:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
a) Niedowiezienie uczniów na zajęcia lekcyjne za każdy dzień – 1 000,00 złotych,
b) spóźniony dowóz na zajęcia lekcyjne za każdy dzień – 100,00 złotych,
c) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przed
terminem określonym w § 3 – w wysokości różnicy kosztów, jakie poniesie
Zamawiający za cały okres obowiązywania umowy.
2. Kary określone w ust. 1 naliczane będą w przypadkach niedowiezienia lub
spóźnionego dowozu uczniów wynikających z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
3. Za przyczyny niezależne od Wykonawcy uznaje się: niekorzystne warunki
atmosferyczne, w tym zamknięcie dróg lub ich odcinków przez właściwego
zarządcę drogi, wypadki drogowe zaistniałe na trasie przejazdu.

4. Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

dochodzenia

odszkodowania

uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 10
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) W

razie

wystąpienia

istotnej

zmiany

okoliczności

powodującej,

że wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy, w tym
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa, wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
2) Gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
3) Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje ich przez okres 2 dni pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie.
4) Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy.
2.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

3.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcę, a w szczególności w razie braku przewozu co najmniej na jednej
trasie, w okresie co najwyżej dwóch dni, Zamawiający może rozwiązać umowę
bez zachowania okresu wypowiedzenia.
§ 11

1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane
za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących
zmian:
1) W przypadku:
a) działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia.
b) zmiany wynagrodzenia w razie ustawowej zmiany podatku VAT
c) zmiany

obowiązującego

przedmiotu

umowy

prawa

powodujące,

w niezmienionej

postaci

że

realizacja
stanie

się

niecelowa;
2) Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia okresu świadczenia
przedmiotu

umowy

do

dnia

wejścia

w

życie

znowelizowanych

przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie

zbiorowym – t.j. Dz U 2017r., poz.2136, z późn.zm. -

tj. art. 68 w

związku z art. 90 przedmiotowej ustawy oraz w związku z art. 8a ust.
4 pkt 3 ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego.
§ 12
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności
przysługującej mu z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia na osoby trzecie.
§ 13
1. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową, strony poddają pod

rozstrzygnięcie przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy

ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo przewozowe oraz Kodeks
Cywilny.
§ 14
Umowę

sporządzono

w

czterech

jednobrzmiących

egzemplarzach,

po

dwa

egzemplarze dla każdej ze stron.

Wykonawca:

Zamawiający:

Kontrasygnata Skarbnika:

