Załącznik nr 1 do siwz

UMOWA NR RIT.IV.271.10.2018
zawarta w dniu ……………. roku w Kargowej, pomiędzy:
Gminą Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa
nr identyfikacji podatkowej: 923-10-49-471
nr statystyczny: 970770735
reprezentowaną przez Burmistrza Kargowej – Jerzego Fabisia
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marii Szewczyk
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym
a ……………………… , zamieszkałym …………………, prowadzącym działalność gospodarczą
pod firmą ……………. z siedzibą ……………………, wpisaną do CEiDG,
nr identyfikacji podatkowej: …………………
nr statystyczny: ………………….
zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, zgodnie z art. 10 i 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługę transportową polegającą
na przewozie uczniów z terenu gminy Kargowa do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kargowej.
2. Usługa będzie świadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).
3. Szczegółowy zakres usług objętych umową został określony w załączniku nr 1 do umowy, który
stanowi jej integralną część.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że usługi objęte przedmiotem umowy należą do zakresu jego działalności
i zawodowo trudni się wykonywaniem takich usług.
2. W celu umożliwienia należytego wykonania umowy Zamawiający zobowiązuje się do piątego
dnia każdego miesiąca dostarczać wykaz osób uprawnionych do korzystania z dowozów.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§3
Okres realizacji umowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w dni nauki szkolnej
z wyłączeniem lipca i sierpnia 2019 r.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§4
1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do realizacji postanowień niniejszej umowy
oraz kontroli prawidłowości wykonywania przedmiotu umowy jest Alicja Bocheńska.
2. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do realizacji postanowień niniejszej umowy jest
…………………………………………

1

Załącznik nr 1 do siwz

3. W przypadku zmiany osób określonych w ust. 1-2, strony zobowiązane są do natychmiastowego
wzajemnego powiadomienia się o tym fakcie w formie pisemnej. Zmiana ww. osób nie stanowi
zmiany umowy.
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§5
1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wynagrodzenie szacunkowe
Wykonawcy na kwotę ……………. zł brutto (słownie …………………………….………./100).
2. Wykonawca będzie wystawiać faktury w cyklu miesięcznym do 10 dnia miesiąca w bieżącym
miesiącu świadczenia usługi z wyłączeniem miesięcy, w których usługa nie będzie świadczona.
3. Miesięczne wynagrodzenie wykonawcy zostanie wyliczone jako iloczyn ceny jednostkowej
przewozu w jednym miesiącu jednej osoby z Kargowej do poszczególnych miejscowości
wymienionych w pkt 2 załącznika nr 1 do umowy oraz liczby osób przewożonych w miesiącu
świadczenia usługi do poszczególnych miejscowości.
4. Zgodnie z ofertą przetargową wykonawcy ceny jednostkowe przewozu w jednym miesiącu jednej
osoby z Kargowej do miejscowości wymienionych w pkt 2 załącznika nr 1 do umowy wynoszą:
……………………
5. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 4 są niezmienne i nie podlegają negocjacji.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
umowy w tym należny podatek VAT.
7. Należność Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy uiszczona będzie
przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy nr ……………………………………
w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacji
podatkowej 923-10-49-471.
UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
§6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni nauki szkolnej – w terminie 14 dni od dnia
powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie terminu przerwy w realizacji umowy.
b) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
c) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą
umową, lub wskazaniami Zamawiającego. W takich przypadkach Zamawiający ma prawo
odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej
okoliczności.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy polegające
na jej niewykonywaniu w trakcie trwania umowy - karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia
całkowitego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy - za każdy dzień niewykonywania
usługi.
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niespełnienie przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
czynności: kierowca autobusu, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 5 ust. 1 umowy.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia
całkowitego umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych prawa cywilnego, obok zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej
szkody.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej niezwłocznie, nie później niż w terminie
7 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową.
6. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne, o których mowa w ust. 1 z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia, bez obowiązku składania przez strony w tym zakresie dodatkowych oświadczeń.
INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON
§8
1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku
z niniejszą umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę
zawiadamiającą.
2. Zawiadomienia mogą być doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem poleconym.
3. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy podane przez strony w komparycji niniejszej umowy.
4. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o zmianie adresu siedziby.
Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie adresu siedziby zawiadomienia wysłane na adres siedziby
wskazany w komparycji umowy strony uznają za doręczone.
5. Oświadczenia każdej ze stron umowy ważne są tylko wtedy, gdy dokonywane są w formie
pisemnej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla
siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem
nieważności.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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