Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA O USŁUGI
nr GT. 272…...2014
zawarta dnia . ………….. 2014 roku w Janowcu Kościelnym
pomiędzy
Gminą Janowiec Kościelny, 13-111 Janowiec Kościelny 62, NIP 984-01-62-034, reprezentowaną
przez:
Panią Bożenę Grochala - Wójt Gminy Janowiec Kościelny,
przy kontrasygnacie Pani Elżbiety Wiśniewskiej – Skarbnik Gminy Janowiec Kościelny
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………………
……………………………….
, zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”
w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
przeprowadzonym na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.)

§1

Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa:

Dowożenia uczniów do szkół na
terenie Gminy Janowiec Kościelny
w roku szkolnym 2014/2015
2.

Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą wykonawcy z dnia …… 2014 roku, stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

§2
Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Świadczenia usług autobusami i busem, zapewniającymi przewóz wymaganej ilości uczniów na
danej trasie,
2. Świadczenia usług w przewozach zamkniętych,
3. Ubezpieczenia pojazdu i uczniów,
4. Zapewnienia uczniom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz takich wygód jakie
ze względu na rodzaj świadczonych usług uważa się za niezbędne,
5. Należytej dbałości o zewnętrzny i wewnętrzny wygląd autobusu i busa
6. Przeprowadzenia badań stanu technicznego autobusu i busa
7. Oznakowania autobusu i busa - „Autobus Szkolny”,
8. Przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących w zakresie wykonywania przewozu uczniów.
9. Zapewnienia należytej opieki uczniom w czasie wykonywania przedmiotu umowy,
10. Zatrudnienia na czas trwania umowy opiekunów dzieci z terenu Gminy Janowiec Kościelny.

§3
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. Informowania Wykonawcy o zmianach w przebiegu trasy i w rozkładzie jazdy na 3 dni przed ich
wprowadzeniem,
2. Terminowej zapłaty za świadczone usługi.

§4
Umowa zostaje zawarta na okres od 1.09.2014 roku do 30.06.2015 roku.

§5
1. Stawka za wykonanie przez Wykonawcę zleconych usług wynosi :
1.1. Autobus Gimbus własność Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym:
stawka za 1km wykonanej usługi wynosi …….. zł / 1km brutto
słownie: ………. za 1km brutto.
1.2. Autobus własny (własność przewoźnika):
stawka za 1km wykonanej usługi wynosi …. zł / 1 km brutto
słownie: …… za 1km brutto.
1.3. Autobus własny ( własność przewoźnika):
stawka za 1km wykonanej usługi wynosi ……… / 1 km brutto
słownie: ………….. za 1km brutto.
1.4. Bus własny ( własność przewoźnika):
stawka za 1km wykonanej usługi wynosi ……… / 1 km brutto
słownie: ………….. za 1km brutto.
2. Podane ceny są cenami stałymi i nie mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy.
3. Łączne wynagrodzenie za wykonanie usługi w danym roku nie może przekroczyć środków
zabezpieczonych w budżecie Gminy na dany rok finansowy.

§6
1. Strony umowy ustalają miesięczny okres rozliczenia należności za świadczone usługi.
2. Zamawiający dokonuje przelewu należności w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury z
dołączonymi kartami pracy potwierdzonymi przez dyrektorów szkół.

§7
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym jeżeli
Wykonawca nie będzie przestrzegał warunków niniejszej umowy.
2. Zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 951 z późn. zm.).

§8
Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania kar umownych:
1. Za niezrealizowanie przewozu Zamawiający będzie potrącać kwotę w wysokości 2%
wynagrodzenia osiągniętego w miesiącu poprzedzającym miesiąc w którym miało miejsce
wymienione zdarzenie, za nie odbyty kurs.
2. Za braki techniczne autobusu (np. brak ogrzewania w okresie zimowym, wycofanie pojazdu z trasy
i inne wskazane przez policję nieprawidłowości), Zamawiający będzie potrącać kwotę za nie odbyty
kurs przez Wykonawcę w wysokości 1% wynagrodzenia osiągniętego w miesiącu poprzedzającym,
miesiąc w którym miało miejsce wymienione zdarzenie, za nie odbyty kurs.
3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia osiągniętego przez trzy
ostatnie miesiące. Podstawą naliczenia kary będę faktury.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych w przypadku
odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia
osiągniętego przez trzy ostatnie miesiące. Podstawą naliczenia kary będę faktury.

§9
Przewoźnik przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przedstawi aktualne dokumenty
potwierdzające:
1. Pełne ubezpieczenie uczniów na czas dowozu,
2. Aktualne przeglądy techniczne autobusów,
3. Stosowne dokumenty opiekunów, którzy będą jeździć autobusami szkolnymi.
4. Dokonanie uzgodnienia z dyrektorami szkół harmonogramu przewozów załączonego do oferty o
której mowa w §1 ust. 2, w zakresie dostosowania dowozu i rozwozu do zajęć lekcyjnych w szkołach,
sprawdzenia przebiegu tras, ilości uczniów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przyporządkowania gimbusa do określonych tras.

§ 10
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikłe z realizacji przez niego przedmiotu niniejszej
umowy powstałe z jego winy.

§ 11
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla
Zamawiającego Sąd.

§ 12
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy.

§ 13
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie było można 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 jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy.

§ 14
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy –
Prawo zamówień publicznych.

§ 16
Umowę sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

