Projekt dot. części 10
Załącznik nr 3 do SIWZ
UMOWA NR ..........
zawarta w dniu ........... roku w Czersku pomiędzy:
Zespołem Obsługi Finansowej w Czersku z siedzibą w Czersku, 89-650 Czersk
ul. Dworcowa 31
reprezentowanym przez:
dyrektora
- Jolantę Becker
przy kontrasygnacie Pani Joanny Cherek – Głównego Księgowego
NIP 555-15-28-840
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
.........................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
- ................................................................
NIP..........................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” wybranym na podstawie art. 39 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami)
§1
W wyniku dokonanego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym Zamawiający zleca a
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi przewozowe
polegające na dowożeniu i odwożeniu uczniów za biletami miesięcznymi w komunikacji
regularnej do i ze szkół podstawowych, zespołów szkół i przedszkoli z terenu gminy Czersk
w dni pracy szkoły na niżej wymienionych trasach, według harmonogramu podanego przez
dyrektorów szkół:
- Mokre – Malachin - Czersk
§2
Usługi świadczone będą przez Wykonawcę w czasie roku szkolnego 2015/2016 tj. od
01.09.2015 do 24.06.2016 r. z wyjątkiem dni wolnych od nauki szkolnej.
§3
1.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne za wykonanie usług określonych w
§ 1 niniejszej umowy:
brutto
...................... zł, słownie............................................................
2.
Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie 30 dni po przedstawieniu faktury.
3.
Wykonawca wystawi faktury za okresy miesięczne.
4.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
5.
Wynagrodzenie określone w pkt 1 jest wynagrodzeniem niezmiennym.

§4
1. W przypadku świadczenia usług transportem podnajętym Wykonawca na żądanie
Zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących
Podwykonawców.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi świadczone
przy pomocy Podwykonawcy.
§5
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych badań technicznych pojazdów
wskazanych w załącznikach do oferty oraz zobowiązany jest do posiadania wszelkiej
aktualnej dokumentacji wymaganej prawem przez okres trwania umowy.
§6
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu i na
osobie, wyrządzone osobom trzecim w czasie wykonywania umowy, powstałe zarówno z
winy umyślnej jak i nieumyślnej Wykonawcy.
§7
1. Wykonawca jest zobowiązany do należytego i starannego wykonania usługi. Zobowiązuje
się świadczyć usługi przewozowe na dobrym poziomie organizacyjno – technicznym,
sprawnym technicznie taborem, dobrze przygotowaną pod względem zawodowym kadrą.
2. Wykonawca oświadcza, że:
- posiada środki na realizację usługi objętej niniejsza umową,
- posiada pojazdy w ilości i stanie technicznym pozwalającym na bezpieczną i terminową
realizację usługi.
3. Wykonawca gwarantuje terminowe wykonanie usługi oraz potwierdza, że zarówno ona i
kierowcy realizujący usługę posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania przewozu
osób wynikające z ustawy o transporcie drogowym i zapewnia pojazdy spełniające
wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi usługa ma
być świadczona.

§8
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego
naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę w szczególności często występujących
naruszeń wskazanych w § 8 ust. 2 a i b.
2. W przypadku wystąpienia awarii w pojeździe służącym do realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu zastępczego w czasie ……………...
minut od wystąpienia awarii.
3. W razie niewywiązania się z czynności, o których mowa w § 7 ust. 2 Zamawiający może
nałożyć kary umowne zawarte w § 8 łącznie z rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.

§9
1.
Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2.
Kary te naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach:
Wykonawca płaci Zleceniodawcy kary umowne za:
a) niedowiezienie uczniów na zajęcia lekcyjne - 3 000 zł
b) spóźniony dowóz na zajęcia lekcyjne – 500 zł
c) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10 000 zł.
3. Kary określone w pkt 2 lit a) i lit. b) naliczane będą w przypadkach niedowiezienia
uczniów lub spóźnionego dowozu uczniów wynikających z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
4. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiającego.
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