UMOWA NR
zawarta w dniu ……………….. r. w Siechnicach pomiędzy:
Gminą Siechnice - Publiczną Szkołą Podstawową w Świętej Katarzynie im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia z siedzibą przy ul. Głównej 94, 55-010 Święta Katarzyna,
NIP 896-134-73-70, REGON 001181021, reprezentowaną przez:
Jolantę Przybytniowską Dyrektora Szkoły, zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………, zwanym dalej wykonawcą
Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór oferty najkorzystniejszej w wyniku zapytania ofertowego
przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem Urzędu Miejskiego w Siechnicach, na podstawie art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego usługę
przewozową polegającą na dowozie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie
do:
1) Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa,
2) ExploraPark Park Nauki i Techniki, ul. Moniuszki 66, 58-300 Wałbrzych,
według harmonogramu przewozów stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.
2. Usługa przewozowa, o której mowa w ust. 1 świadczona będzie zgodnie
z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy na następujących trasach:
1)
Święta Katarzyna ul. Głowna 94 – Warszawa ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 – Święta
Katarzyna ul. Główna 94,
2)
Święta Katarzyna ul. Głowna 94 – Wałbrzych, ul. Moniuszki 66 – Święta Katarzyna ul.
Główna 94.
3. Dla każdej z tras z osobna wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia przewozu łącznie dla
175 uczniów i 18 opiekunów.
4. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Równi w przyszłość- zapewnienie równego
dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice”, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Szczegółowy zakres zadania regulują załączniki do umowy, które stanowią integralną jej część:
1) Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe z dnia ……….
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.
§2
ZASADY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca jest zobowiązany:
1) do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie
z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2017 r. poz. 2200 z późn.
zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 r. poz.
1260 z późn. zm.),
2) do zapewnienia sprawnych pod względem technicznym pojazdów, którymi będą przewożeni
pasażerowie,
3) do zapewnienia transportu zastępczego, w przypadku awarii technicznej pojazdu lub innych
zdarzeń wyłączających pojazd z eksploatacji, zapewniającego równorzędny poziom usług,
maksymalnie do 1 godziny,
4) do zapewnienia przewożonym dzieciom i opiekunom bezpiecznych i higienicznych warunków
przejazdu,
5) do zapewnienia ilość i wielkości pojazdów umożliwiającej prawidłowe wykonanie umowy,
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dostosowanych do ilości przewożonych uczniów
6) do ubezpieczenia pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie przewozu i
przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy ubezpieczenia,
7) do punktualnego i terminowego podstawienia pojazdu w wyznaczonym miejscu,
8) do posiadania ważnej polisy OC obejmująca pojazd służący do przewozów.
Kierowcy, prowadzący pojazd, winni być uprawnieni do prowadzenia pojazdów, posiadać
aktualne i ważne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na
stanowisku kierowcy zawodowego.
Przewóz uczniów wraz z opiekunami będzie realizowany pojazdami przystosowanymi do przewozu
dzieci spełniającym wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego oraz przez osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia do ich świadczenia.
Kierowcy wyznaczeni przez Wykonawcę do kierowania pojazdem winni być wypoczęci oraz
obowiązkowo przestrzegać przerw w czasie pracy kierowcy zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia
2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 z późn. zm.).
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub
wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi.
Zamawiający ma prawo do rutynowej kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie,
a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego
pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja,
Inspekcja Transportu Drogowego).

§3
TERMINY REALIZACJI
1. Umowa zostaje zawarta na okres od 18.09.2018 r. do 16.10.2018 r. Zgodnie z harmonogramem
wyjazdów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów (przesunięcia terminów) wyjazdów ze
względów od niego niezależnych.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za punktualne dowiezienie dzieci i opiekunów do miejsc
wskazanych w § 1 ust 1 i z powrotem.
§4
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
………………………………zł netto, tj. ……………………………………………..zł brutto (słownie:
…………………………………………złotych 00/100).
2. Wynagrodzenie będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca
nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 na podstawie faktury
oraz pisemnego potwierdzenia realizacji zadania, podpisanego przez osobę do tego upoważnioną
przez Zamawiającego. Zamawiający, w pisemnym potwierdzeniu wykonania umowy,
stwierdza zgodność wykonanego zadania z umową, a także ewentualne okoliczności
wskazujące na niezgodność wykonanego zadania z umową i jej załącznikami. Treść
pisemnego potwierdzenia wykonania umowy stanowi ewentualną podstawę do nałożenia kar
umownych, o których mowa w § 6.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionych
faktur do Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
5. Wykonawca wystawi odrębne faktury dla każdej z tras, o których mowa w § 1 ust.2 pkt. 1 i 2.
6. Dane do faktury:
Nabywca: Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, NIP: 912-10-05-691
Odbiorca: Publiczna Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, ul. Główna 94, 55-010 Święta Katarzyna.
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§5
NADZÓR NAD PRACAMI
1. Nadzór nad realizacją prac z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: Maria Babicka tel.
(71) 311 63 78 i Małgorzata Ciecierska, tel.: (71) 786 09 49, e-mail: mkarpa@umsiechnice.pl.
2. Przedstawicielem
Wykonawcy
………………………….

w

trakcie

realizacji

przedmiotu

umowy

będzie:

§6
KARY UMOWNE
1. Naliczenie zastrzeżonych umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez
Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkich należności z tytułu kar umownych i innych odszkodowań.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji zadania określonego
w § 1 umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każde
stwierdzone opóźnieni p[przewozu dzieci wynikające z winy Wykonawcy.
§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości, jeżeli:
1) Wykonawca wykonuje nienależycie przedmiot umowy,
2) gdy wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 30% wartości umowy.
2. 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 takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu już
wykonanej części umowy.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez miejscowo właściwy sąd
dla siedziby Zamawiającego z tym, że Strony dopuszczają możliwość poddania sporów powstałych
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, co wymaga
pisemnej zgody obu Stron.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
w postaci aneksu, z wyjątkiem harmonogramu przewozów stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
3. Wykonawca może przenieść prawa wynikające z Umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę
wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Celem prawidłowej realizacji umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy zbiór niezbędnych danych
osobowych właścicieli nieruchomości, na których będzie realizowana umowa. Przekazanie danych
osobowych nastąpi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, do której
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zawarcia strony się zobowiązują.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, będą miały zastosowanie przepisy ustawy
Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.
6. Umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze
otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.
5.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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