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UMOWA
zawarta dnia …………………. pomiędzy:
Gminą Siemiatycze , ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie, tel. 085
6552860, faks 085 6552911 zwanym dalej „Zamawiającym”, posiadającym NIP 5441437088
reprezentowanym przez :
1. Edwarda Krasowskiego – Wójta Gminy
a
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą” posiadającym NIP …………………. reprezentowanym przez :
1. ……………………..
w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
( t. j. Dz. U. z 201, poz. 1986.) rozstrzygniętego w dniu …………………….. , następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do Szkoły
Podstawowej w Czartajewie, Szkoły Podstawowej w Szerszeniach, Szkoły Podstawowej w
Tołwinie w formie biletów miesięcznych oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach,
w roku szkolnym 2019/2020.
§ 2.
Wykonawca zobowiązuje się:
1.Dowieźć uczniów na określoną godzinę i zapewnić powrót zgodnie z ustalonym harmonogramem
( harmonogram dostarczą dyrektorzy szkół ).
2.Zapewnić właściwe i zgodne z przepisami oznakowanie pojazdów przeznaczonych do przewozu
uczniów.
3.Zapewnić najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdów, a także odpowiednie
kwalifikacje zawodowe kierowców.
4.Zapewnić przewożonym uczniom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny w tym miejsca
siedzące.
5.Informować Zamawiającego o istotnych dla prawidłowego świadczenia usług przewozowych
utrudnieniach. Do kontaktów z Wykonawcą Zamawiający upoważnia Panią Helenę Król –
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czartajewie tel. 85 656 00 03, Panią Ewę Danielę Klepacką –
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tołwinie tel. 85 655 30 22, Pana Macieja Szewczak – Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Szerszeniach tel. 85 655 00 12 .
6.Przekazywania co miesiąc biletów miesięcznych do szkół podstawowych.
7.Do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
na kwotę nie niższą niż wartość umowy brutto określona w § 6.
8. Zapewnić opiekę uczniom w czasie realizowania usługi przewozowej.
§3
Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia do realizacji dowozu oraz sprawny
technicznie tabor i pracowników warunkujących prawidłową realizację usługi.
§4
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia niezwłocznie zastępstwa w przypadku awarii pojazdu
realizującego usługę.
§5
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Integralną część umowy stanowią oferta Wykonawcy, specyfikacja istotnych warunków
zamówienia wraz z załącznikami.
§6
Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie
obliczone na podstawie złożonych przez szkoły podstawowe zamówień na bilety miesięczne –
imienne – w oparciu o zaoferowane w przetargu przez Wykonawcę ceny jednostkowe. Wartość
miesięczna zamówienia wynikająca z oferty wynosi …………. zł. Wartość całkowita zamówienia
brutto …., słownie: …. Wartość zamówienia może ulec zmianie w zależności od złożonych przez
szkoły zapotrzebowań. Ilość biletów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od
potrzeb szkół. Ceny biletów przez okres obowiązywania umowy nie ulegną zmianie.
§7
Zmiana wysokości opłaty za usługi może nastąpić
w przypadku
zmiany tras przewozu
wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, powodujących
wydłużenie lub skrócenie trasy przejazdów, innych przypadków losowych, zmiany przepisów
oświatowych.
§8
Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur
( rachunków, not obciążeniowych ), za każdy miesiąc nauki szkolnej. Faktura ( rachunek, nota
obciążeniowa ) powinna być wystawiona na nabywcę: Gminę Siemiatycze ul. Kościuszki 35,
17-300 Siemiatycze NIP 544-14-37-088, nabywca Urząd Gminy Siemiatycze. Fakturę należy
przesłać na adres: Gmina Siemiatycze ul. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze.
§9
Termin płatności faktur ( rachunków, not obciążeniowych ) ustala się na 30 dni od daty ich
wystawienia. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto Wykonawcy. W
przypadku nie regulowania należności w terminie Wykonawca może wstrzymać dalszą sprzedaż na
rzecz Zamawiającego oraz naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę.
§ 10
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony ustalają następujące kary
umowne:
1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
a) w przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego z powodu okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego
w § 6 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20 % wynagrodzenia netto ustalonego w dniu
zawarcia umowy, o którym mowa w §6 umowy.
§ 11
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01 września 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku
( 10 miesięcy ).
§ 12
Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia dokonanego w formie pisemnej ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
1.

§ 13
Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym na podstawie
jednostronnego oświadczenia woli w następujących sytuacjach:
1) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego
postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź postępowanie naprawcze, nastąpiło zajęcie
majątku Wykonawcy lub znacznej jego części.
2) Wykonawca
skierował
do
realizacji
zamówienia
podwykonawców/dalszych
podwykonawców bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.
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2.

Rozwiązanie umowy z przyczyn określonych w niniejszym paragrafie nie wyłącza
zastosowania kar umownych.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo zamówień
publicznych:
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 odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2) zmiana zakresu świadczenia z tego powodu nie może być przedmiotem roszczeń
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, ani roszczeń Podwykonawców w stosunku do
Wykonawcy
§ 14
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 15
Spory mogące wyniknąć z tytułu wykonywania umowy rozpoznaje właściwy rzeczowo sąd,
określony według siedziby Zamawiającego.
§ 16
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY
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