UMO§7ANt
Pomiędzy Gminą Trzebinia - Zespołem Szkół
w dniu ..............
21
z jędnej sfuony zwanym dalej ,,Zamawialącyrn"
ZWM
os.
Tnebinia,
w Trzebini 32-540
Zawarta

lępreżentowanym pfzeż :

-

p. Ilonę Ptak

Dvrektot

z siedzibą w ..,........................... zwanym
dalej ,,Wykonawcą

.iv

rezultacie dokonania przez zamawiajLcego wybotu ofetty \x/ykonawcy

§/ tf}'bie

pfietatgo

nieograniczonego fla podstawie usta§T ptawo zamówień pubLicznych (tekst jednolity Dz.U. z 201,5 t. poz.
2764 ze. zm,), została zawatta umowa o tteŚci następującej :

§1
1. zama:ńalacy zleca, a \wykonawca ptzyjmuje do rcallzaclt świadczenie usług w zaktesie pfżewozu

niepełnosptawnych do zespołu szkół w Trzebini fia ttasie: Ttzebinia _
piła Kościelecka _ Tzebinia.
Myślachowice _ isary _ Młoszowa_ Dulowa _ Karniowice _
zamówienia
dopuszcza możliwość(opcję)
2. Zimawialący, w tamach realizacji przedmiotowego
zwiększenia"ilości dowożonych dzięci do maksymalnej ilościmiejsc rv pojeździe. Opcja zwiększenia

ż3 uczniów

ilości dowożonych dzieci dotyczy dowozu do szkoły dzieci tylko na danej trasie dowozu i będzie miała
zastosowanie w przlpadkach zgłoszenia przez todziców fopiekunów nowych dzieci do dowozu.
Za.,'awtalący zwięksiając ilośćdzieci objętych dowozem, pzekaże stosowną informację 1g,ykonawcy.

§2
Tetm|n rcalizacjt zamówienia ustala się na okres od 02,01.2017 t, do 22.72.ż017 t.IJsługi Świadczone będą
codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki, okresu wakacji letrrich otaz
fedi zimowych.

§3
1.ustala się stawkę

za świadczenia usług ptzewozowych w for.rnie ryczaŁls dziennego na

ż.IJsta|a §ię wartośćprzedmiotu umowy !!a kwotę:
oo/'0) brutto'
(";

;;;t;;;;; ;:;;i;

lsvotę:

(słownie:

;;i;;;;;;";'i;;;"",i

od
3. Doprrszcza się zmianę -artości zamówienia jedynie w ptzlpadku urzędowej zmiany stawki podatku
towafó§/ i usług, żmiana ta zostanie wprowadzona aneksem w formie pisemnej,
5. Wynagtodzenie b ędzie płacone za faktycznie świadczoneusługi,

§4
Rozliczenie świadczonejusługi następować będzie w okesach miesięcznych na podstawie faktury.
ż. Faktury należy wystawiać vedług poniższego wzorrr:,
1.

Nabl,rvca: Gmina Ttzebinia
Ul. Matszałka Piłsudskiego 14
32-540

"Irzebnia

NIP 628-226-01, -22
Odbiorca: Zespól Szkól w Trzebini
Os. ZWM 21
32-540'Itzebtnia
Należnośćza tedlzaclę zamówięnia zostanie utegulowana w tetminie 21 dni od daty ottz},mżnia
faktury.
4.

Zamav';ra,lący

ńe

może bez zgody §7ykonawry przenieść wietytelności na osoby tfzecie,

§5
\łVykonawca nie może powietzyć bez zgody Zamaviającego wykonania umowy osobom fuzecim,
a w tazie naruszenia tego postanowienta Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze
skutkiem natychmiastoqĄn,
Za działanię lub zaniechanie osób ttzecich Wykonawca odpowiada jak za działanle lub zaniechanie

1.

własne.

§6
1. Wykonawca oświadcza , że posiada hcencję

zez:walĄącą

na wykonanie pIzewozu osób Nr

s,ydanąprzez
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środkitransportu prżystosowane do przewozu osób,
któte nie bwdzą zastrzeżeń pod względem technicznym otaz są dopuszczone do ruchu przez
uPfawnione Podmioty.

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewniĆ Śtodki tfanspoftu, spełniającego

cały czas trwania umowy, w tetminie wskazanym w § 2.

warunki określone §/ ust. Ptzeż

4. Wykonawca zobowięarry jest do realizacji przedmiotu zamówienia śtodkami tfanspottu wskazanymi
w ofercie (załącznik nr 4 do siwz).

§7
Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne, obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cl,wilnej OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych vtaz z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wlpadków NW
kietowcy i pasażetów pojazdu mechanicznęgo oraz zobowiązuje się zapewnić ciągłośćtych ubezpieczeń,
w określonl.m w § 2 teffiinie wykonania pfżedaiotu umowy.

§8
1.

W przlpadku gdy osoby wykonujące pfżedmiot zamówienia ftierowcy) nie będą wykonpvać
obowiązków w sposób należyĘ (potwietdzony pisemnymi skatgami rodzicórv dzieci dowożonych),
Wykonawca na wniosek Zamaxńa1ącego ma obowiązek dokonać zmiany kietowcy w stosunku do

2.

W przlpadku zmiany osoby o której mowa w pkt 1 należy niezwłocznię powiadomić

którego są zgłaszanę zaslrzężę nia,

zmiańe Zanai,tającego,
3.Infotmacla o któtej mowa w § 8 pkt.

o zaistniałej

2 winna być sporządzona pisemnie w fotmie Aneksu do niniejszej
umowy pod rygotem nieważnościdokonywanej zmlany.
4. Pozostałe zm]any dokonywane w pfżedmiotowej umowie, a naruszajace zasady okteślonę§/ a.tt. 144 ust.
1

ustawy Pzp są nieważne.

§9

W przlpadku nie

wykonania lub nienależytego wykonania usług w danym okresie rozliczeniowym
Zamańający żastlzęga sobie ptawo do naliczenia kary umownej w wysokości300ń wattości faktury.

§7ykonawca wytaża zgodę na pottącenie kary umownej z faktrrry częściowej.

W przlpadku gdyby szkoda z q.tułu niewykonania lub niewłaściwegowykonania umowy przewyższała
wartośćkat umo\i/nych Zama,uliający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniająceg<,l
na zasadach ogólnych , okeślonych w kodeksie cywilnym.

§10

7.

ZarnańĄącemu przysługuje prawo odstąpienia od umorr,y
a) \Y razi,e wystąpienia istotnej zmiany oko]jczności powodującej , że w;,konanie umowy nie leży
w interesie publicznym , czego nie można było ptz ewidzieć w chw4l zawatcia umowy odstąlienie
od umowy w tym w}padku może nastąpić w terminie miesiąca od povłżięcia wiadomości
:

o powyższych oko]jcznościach.

b) W

Z

przlpadku cofnięcia lub wygaśnięcia zęz,ło|enia na wykonlwanie krajowego zarobkowego
ptzewozu osób.
c) Wykonawca nie tozpoczął świadczeaia usług bez uzasadnionych p tzyczyn oraz tie kofltynuuje ich
, pomimo wez§/anta Zamasiającego złoźonego na piśmie,
Odstapienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygotem nieważnościtakiego
oświadczenia i powinno zav-{enć uzasadnienie.

4.

Odstą>ienie od umowy w ptzlpadkach określonych w ustępach popcedzających następuje
z zacho,vańqn 1 miesięcznego okresu wl,powiedzenia.
W ptzypadku gdy Wykonawca ptzer:łłałtea)lzację usług i przerwa ta trwała dłuże1 niź 5 dni,

5.

W przlpadku

3.

Zatnasłlaląc"] zasttzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastow7m.
odstąpienia od umowy z .v.lny Zarna,wiającego , Wykonawcy ptzysługuje ptawo

naliczenia kar
umowy,

z tego tytułu w vysokości 10-cio krotnego

ryczałn_r dobowego określonego w § 3

§ll
1.

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stton wyrażoną na piśmiew fotmie
aneksu pod rygorem nieważnościtej zmiany.
Niedopuszczalna |est jednak pod rygotem nieważnoŚci zmiana postanowień za.wartĄ umowy ofaz
wptowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych d|a Zana.słlającego, yeżeh ptzy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treśćof€Ity na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,
cĘba że koniecznośćv.,prowadzenia takiclr zmian wynika z okoliczności, któryclr nie można było

ptzewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§12

W przypadku wystą)ienia sporu fla de wykonania niniejszej umowy , ofganęm rczstrzygającym będzię
właściwymiejscowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§13

W

sptawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cy.wilnego otaz

ustawy Ptawo zamówień pubiicznych.

§14

Umowę spotządzono

w trzęch jednobtzmią9ch

Zamawiający, a ieden egz. §7ykonawca.

Zamawiaiący:

egzetnplatzach,

z których dva egz,

'Wykonawca;

otfżymuje

