PRoJEIil
UMOI§/ANt
Zz,głarta w dniu ,....,,...,.,.,....... pomiędzy Gminą Trzebinia - Zespołetn Szkół w Trzebini, 32_540
Trzebinia, os. ZWl§lI 21 z jednej strony zwanym dalej ,,Zamawiająrym" reptezentowanym pfzez
p. Ilonę Ptąk
Dyrektor
:

a

zwanym dalej ,,Wykonawcą" iepiezentowafiym plzez

\\'

:

rezultacie dokonania przez Zamawtającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetalgu
Pz.U. z 201,5 t. poz. 2164 ze zn.

nieograniczonego na podstawie ustawy pfawo zamówień publicznych
zostala zawarta umowa o reścinastępującej :

§1
Zamarviający zleca, a §V'ykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług w zakresie pfzewozu
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uczniów

na

tfasie:

d""iiJi?l'i.,u-"ść(opcję)

zwiększenia ilościdowożonych dzieci do maksymalnej ilościmiejsc w pojeździe. Opcja zwiększenia
ilości dowoźonych dzieci dotyczy dowozu do szkoły dzieci tylko na danej trasie dowozu i będzie miała
zastosorvanie w przlpadkach zgłoszelia przez rcdziców fopiekunów nowych dzieci do dowozu.
Zamarviający zwiększając ilośćdzieci objetych dowozem, pfzekaże stoso§/ną informację §Vykonawcy.

§2
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres od drria podpisania umowv do 22.12.201r. |Jslua
świadczone będą codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki, okresu
wakacji letnich otaz feti zirno*rych.

§3
1.Ustala się stawkę

za świadczenia usług przewozowych w formie ryczałtu dziennego na

2.Ustala się wartośćptzedmiotu umowy

na l§/otę:

zI 00/l00)

kwotę:

(słownie:

(co stanowi iloczyn ryczałnr dziennego x ilośćdni)
3. Dopuszcza się zmianę wartości zamówienia w ptzypadku utzędowej zmiany stawki podatku od
towarórv i uslug, zmtala ta zostanie wptowadzona aneksem w formie pisemnej,
5, Wynagrodzenie będzie płacone za faktl cznie świadczone usługi.

§4
1. Rozliczenie świadczonej usługi następować będzie w okresach miesięcznych

2.

na podstawie faktury.

Faktury nalezy wysrawiac wedlug poniższego wzoru:.

Naby,wca: Gmina Tzebinia
Ul, Matszałka Piłsudskiego 14
32-540

Trzebńa

NIP 6ż8-ż26-01-22
Odbiotca: Zespół Szkół w Ttzebini
Os. ZWM 21
32-540 Tnebinia
3. NależnoŚĆ za redizac]ę zamówienia zostanie uregulowana w term.inie 21 dni od daty ottzymania
''

faktury.

4. Zama:wialący nię łnoże bęz zgody Wykonawry przenieść wierzytelności na osoby tzecie.

§5
1. Wykonawca nie może powietzyć bez zgody Zarnawialącego wykonania umowy osobom tfżecim,
a ,w

fazie nafu§zenia tego postanowienla Zama:lłiającv zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze
skutkiem natychmiastowym.
ż. Za działanie lub zaniechanie osób trzecich Wykonawca odpowiada jak za działańe.|ub zaniechanie
własne.

§6

1. Wykonawca oświadcza , że posiada |icencję zezwalającą na wykonanie przewozu osób Nt
.

.... slydaną ptzez

2, \Xl'ykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środkitransportu pizy§tosowane do przewozu osób,

któte nie bldzą zasazeżeń pod względem technicznym oraz są dopuszczone do tuchu przez
uptawnione podmioty.

3, \Wykonawca zobowiązuje się zapewnić

środkitansportu, spełniającego warunki okteślone w ust. pźez
cały czas trwania umowy, w tetminie wskazanym w § 2.
4. Wykonawca zobowiązany jest do reaLizacji ptzedmiotu zamówienia śtodkami fuaflspottu wskazanymi w
ofercie (załącznik nr 6 do siwz).

§7
Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne, obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cyualnej OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych ,svtaz z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wlpadków NW
kietowcy i pasażerów pojazdu mechaniczfle9o otaz zobowiązuje się zapewnić ciągłośćtych ubezpieczeń,
w okteślonym w § 2 terminie wykonania przedmiotu umowy.

§8
1. W przypadku gdy osoby wykonujące przedmiot zamówienia Qoerowcy) nie będą wykonywać
obowiązków w sposób flżleźyty(potwiefdzony pisemnymi skargami rodziców dzieci dowożonych),
Wykonawca na wniosek Zamawiającego ma obowiązek dokonać zmiany kietowcy w stosunku do
klórego są zglaszan ę zastf/ężęni^,

2,

W ptzypadku zmiany osoby o któtej mowa w pkt

'l,

ndeży ntezlvłocznie powiadomić o wynikłej zmianie

Zama,viającego.
3. Informacja o któtej mowa

w

§ 8 pkt. 2 winna być sporządzona pisemnie

umowy pod rygotem nieważnościdokonpvanej zmiany.

4. Pozostałę
1

ztilany dokonytzane w ptzedmiotowej umowie,

a

w formię Aneksu do niniejszej

naruszające zasady określonew aft. 144 ust.

ustawy Pzp są nieważne.

§9

W ptzlpadku nie

wykonania lub nienależytego wykonania usług w danym oktesie rozJiczeniowym
Zamawialący zasttzęga sobię ptawo do naliczenia kary umownej rv wysokości307o wartości faktury.

Ękonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z fakury częściowej.
W przypadku gdyby szkoda z tytułu niewykonania lub niewłaściwegowykonania umowy przewyźszała
wartość kar umownych Zamawiający z^strzeg^ sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych , okteślonych w kodeksie cywilnym.

§10
Zarnawiaiącertu ptzysługuje ptawo odstąpienia od umowy :
1. W tazie \rTstąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawatcia umowy odstąpienie od
umowy w rym wl,padku może nastąpiĆ w telminie miesiąca od powzięcia wiadomoŚci o powyższych
okolicznościach.
2. W przypadku cofnięcia lub wygaśnięciazezwolenia na wykonlr:vanie krajowego zarobkowego
ptzewozu osób.
3.., Wykonawca rie tozpoczĄ świadczeniausług bez uzasadnionych pftyczyn otaz nie kontynuuje ich ,
pomimo wezwania Zamawialącego złożonego na piśmie.

4.
5.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygotem niewaźnościtakiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienię.

Odstąlienie od umowy

w

przlpadkach okeślonych w ustępach popnedzających następuje

z zachowanięm 1 miesięcznego okresu wlpowiedzenia.

6.

W przlpadku gdy §7ykonawca ptzerwał realiz,ację usług i ptzęrwa ta trwała dłużej niż 5 dni
Zamawiający zasttzega sobie ptawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastow},rn,

7,

,

§( przlpadku odstąpienia od umowy z :ńny Zatnawlającego , Wykonawcy przysługuje pnwo
na]iczenia kat z tego rytułu w wysokości 10-cio krotnego ryczałtu dobowego określonego w § 3
umowy.

§11
1.

Zmiana postanowień umowy może nastąlić za zgodą obu stfon wytażoną na piśmiew formie
aneksu pod rygorem niewazności rei zmiany,
Niedopuszczalna jest jednak pod rygotem nieważności żmiana postanowień zawartej umowy ofaz
wprowadzenie nowych postanowień do umowy ni€korzystnych d|a Zamaliającego, yeżelt przy ich
uwzględnieniu naleźałoby zmlenrć treśćoferty na podstawie, któtej dokonano wyboru Wykonawcy,
chyba że koniecznośćv4lrowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przervidzieć w chwili zawarcia umowy.

§12

W przypadku wystąpienia spofu na de wykonania niniejszej umowy , organem rozsazygając}lm będzię
właściwymieiscowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.
§13

W

sprawach nieutegulowanych niniejszą umową mają zastosowanie pzepisy kodeksu cywilnego otaz

ustawy Pfżwo zamówień publicznych.

§14

Umowę spotządzono
ZamawiĄący,

a

Zama:wiaiący,:
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w trzech

jednobrzmiących egzemplarzach,

jeden egz. Wykonawca.

z których dwa egz.

§7ykonawca:

otrz}.muje

