Umowa nr ………….…/2018
W dniu ………………..…2018 r., pomiędzy Szkołą Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej
Górze z siedzibą przy ul Tuszyńskiej 32 w Wiśniowej Górze, 95-020 Wiśniowa Góra
NIP 728 13 79 436 Regon 470009570
reprezentowaną przez:
Panią Ewę Lichtorowicz - Kurzysz – dyrektora szkoły
przy kontrasygnacie głównego księgowego
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a ………………………………………..
mającym swą siedzibę w …………………………………………………………………….
zarejestrowanym w*/prowadzącego działalność gospodarczą …………………………..
REGON …………………………………. NIP ……………………………………………
reprezentowaną przez:…………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą"
została zawarta umowa przy zastosowaniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579) o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: “Dowożenie i odwożenie
uczniów na zajęcia wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w
Wiśniowej Górze do Hali Sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Relaks w Wiśniowej
Górze”
2. W wyniku przeprowadzenia postępowania oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą.
3. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług określonych w ust.
1 i polegających na: dowożeniu i odwożeniu uczniów na lekcje wychowania fizycznego z ul
Krzywej 26 do hali sportowej GOSiR Relaks w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 4.
Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu umowy określony został w zaproszeniu do składania
ofert oraz w ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że znane są mu warunki świadczenia usług przewożonych uczniów.
5. Usługi, o których mowa w ust. 1, świadczone będą przez Wykonawcę z należytą starannością
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, środkami transportu Wykonawcy,
których stan techniczny zapewni bezpieczeństwo przewożonych uczniów.
§2
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowiązywać będzie od dnia ……………………. r. do
dnia 30 kwietnia 2019 r.
2. Usługi przewozowe, o których mowa w § 1 wykonywane będą w dniach od poniedziałku do
czwartku z wyłączeniem ferii zimowych, dni świątecznych i innych dodatkowo dni wolnych od
nauki szkolnej wynikających z organizacji roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Wiśniowej Górze oraz w zależności od warunków atmosferycznych, które
umożliwią realizację zajęć wychowania fizycznego na obiektach szkoły.
§3
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian dotyczących liczby przewożonych uczniów
lub dotyczących godzin wyjazdów środków transportu, wynikających ze zmian w planie zajęć
lekcyjnych Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze
2. Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o planowanych zmianach, o których mowa w ust
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1, w terminie nie krótszym niż 2 dni przed ich wprowadzeniem.
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przewożonym uczniom prawidłowych warunków
bezpieczeństwa i higieny oraz niezbędnych wygód zgodnie z przepisami i zasadami określonymi
w prawie przewozowym, ze szczególnym uwzględnieniem i respektowaniem zasad przewozu
dzieci i młodzieży szkolnej.
§5
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków i zdarzeń losowych przewożonych uczniów i osób trzecich oraz ich mienia powstałych
przy i w związku z realizacją umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania
niniejszej umowy, opłaconej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązany jest do kontynuacji i posiadania aktualnej polisy OC przez cały okres
trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu potwierdzeń
uiszczania opłat za kontynuację powyższego ubezpieczenia.
§6
Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną za:
1. spowodowanie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia uczniów i innych osób korzystających ze
świadczonej przez Wykonawcę usługi transportowej na podstawie niniejszej umowy.
2. opóźnienia w dowozie uczniów oraz niewykonanie usługi przewozowej.
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§7
Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi, o których mowa w §1 pojazdami wskazanymi w
ofercie.
Dopuszcza się zmianę pojazdów którymi świadczona będzie usługa, jednakże zmienione pojazdy
muszą posiadać parametry techniczne nie gorsze niż dotychczasowe, w szczególności nie mogą
posiadać mniejszej liczby miejsc siedzących pasażerów. O zmianie pojazdu Wykonawca
zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego najpóźniej na 7 dni przed planowaną zmianą oraz
okazać Zamawiającemu dowód rejestracyjny tego pojazdu.
Pojazdy, którymi Wykonawca będzie świadczył usługi przewozowe muszą spełniać wszystkie
wymagania techniczne określone przepisami prawa w tym wymogi przewidziane dla pojazdów
wykonujących przewozy osób.
Zamawiający ma prawo do kontroli pojazdów Wykonawcy, dokumentacji pojazdu i kierowców
oraz wszystkich spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest
w wyznaczonym terminie podstawić do kontroli odpowiednim służbom środki transportu
przeznaczone do przewozu dzieci.

§8
1. W wypadku awarii środka transportu (z jakichkolwiek przyczyn) w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezwłocznie zastępczy środek transportu.
2. W przypadku awarii pojazdu lub innych zdarzeń wyłączających pojazd z eksploatacji Wykonawca
zobowiązany jest zabezpieczyć inny środek transportu i podstawić pojazd zastępczy w czasie nie
dłuższym niż 60 minut od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego lub kierowcę
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Wykonawcy lub przez inną osobę. Przewoźnik jest zobowiązany każdorazowo poinformować
Zamawiającego o zaistniałej sytuacji i konieczności podstawienia pojazdu zastępczego. (Pojazd
zastępczy musi posiadać parametry nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego).
§9
Zamawiający ustala koordynatora przewozów w osobie …………………………………………………………….
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§ 10
Wynagrodzenie jednostkowe (ryczałtowe) Wykonawcy za jeden dzień przewozów świadczonej
usługi wynosi brutto:
a) wynagrodzenie brutto za jeden dzień przewozów na trasie: Szkoła Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza w Wiśniowej Górze, a Hala Sportowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Relaks w Wiśniowej Górze, wynosi ………………..……. zł (słownie ……………….. zł)
Rzeczywista wielkość wynagrodzenia Wykonawcy za każdy miesiąc świadczenia usługi
przewozowej ustalana będzie, jako iloczyn za jeden dzień przewozów brutto i ilości dni, w
których rzeczywiście wykonane zostały przewozy w danym miesiącu.
Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane usługi będzie dokonywane za okresy
miesięczne, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę wraz z dołączonymi do faktury
zestawieniami potwierdzającymi faktyczną liczbę wykonanych przewozów i doręczonych
Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 5 dni od zakończenia miesiąca rozliczeniowego
Podstawą do wystawienia faktury będą potwierdzone podpisane przez koordynatora przewozu
wykazy dokumentujące faktyczną ilość wykonanych przewozów w danym miesiącu. Wykazy te
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury.
Zapłata Wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie przelewu na podane przez Wykonawcę
konto, w terminie 21 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku nie
wykonania usługi w danym dniu lub w danym okresie.
Wartość wynagrodzenia Wykonawcy nie obejmuje kosztów dojazdu środków transportu
Wykonawcy do wyznaczonych początkowych punktów przewozów i odjazdów z punktów
końcowych. Koszty te ponosi Wykonawca.

§ 11
W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie
odpowiedzialny na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym, za wszelkie szkody, wydatki,
koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z
niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego umowy bądź niedołożenia należytej
staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
§ 12
1. 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 wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca:
a) nie rozpoczął wykonywania usługi objętej umową lub nie wykonuje usługi zgodnie z
warunkami umowy,
b) zaniechał realizacji umowy bądź zaprzestał wykonywania usług dowozu z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego oraz nie wykonuje ich pomimo wezwania Zamawiającego.
c) Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
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a) utraty przez Wykonawcę licencji koniecznej do świadczenia usług objętych umową i
określonej przepisami prawa lub wymaganych uprawnień;
b) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
c) w przypadku nienależytego wywiązania się Wykonawcy z warunków umowy, w
szczególności dotyczących terminowości i bezpieczeństwa pasażerów, w tym przypadku nie
zapewnienia odpowiedniej opieki w czasie przewozu dzieciom i młodzieży
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§ 13
Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zastosowanie
mieć będą kary umowne, niezależnie od tego czy szkoda zaistniała i jaka była jej wielkość.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 100 zł - za opóźnienie wynoszące powyżej 5 minut w wykonaniu przedmiotu
umowy w danym dniu roboczym – za każdy taki przypadek,
b) w wysokości 1000 zł - w przypadku niewykonania przewozu w danym dniu,
c) za niepodstawienie pojazdu zastępczego w czasie, o którym mowa w § 8 ust. 2, kara umowna
zastosowana przez Zamawiającego wobec Wykonawcy wynosić będzie 500,00 zł - za każdy taki
przypadek,
Zamawiający ma prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy bez wzywania
go do jej uiszczenia.
Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na
zasadach ogólnych.
§ 14
Wykonawca za pisemną zgodą Zamawiającego może powierzyć część usług związanych z
wykonaniem przedmiotu umowy podwykonawcom, pod następującymi warunkami:
a) nie spowoduje to wzrostu kosztu wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej
umowie;
b) podwykonawcy winni posiadać licencję na wykonywanie transportu drogowego i przewozu
osób oraz posiadać wszystkie wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia;
Wykonawca odpowiada za właściwy dobór podwykonawców pod względem wymaganych
kwalifikacji oraz za jakość i terminowość wykonanych przez nich usług, a wymienionych w § 1 i §
4, tak jak za działania i zaniechania własne.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność prawną za
usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikłe z jego
przyczyny.
Wykonawca obowiązany jest najpóźniej na pięć dni roboczych przed upływem terminu
wymagalności płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przedstawić Zamawiającemu
pisemne oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu należności od Wykonawcy. W przypadku
niedopełnienia powyższego obowiązku, Zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia
kwoty płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę wynagrodzenia należną
podwykonawcy, zatrzymując ją, jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które
mogą być skierowane wobec Zamawiającego.

§ 15
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy (o ile zmiany te nie prowadzą do
zmiany charakteru umowy) wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub
wystąpienie, których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności w wypadku:
1) zwiększenia się liczby przewożonych uczniów;
2) zmiany trasy przewozu;
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3) wprowadzenia niemożliwych do przewidzenia przy zawieraniu umowy zmian przepisów
prawnych (w tym przepisów prawa miejscowego) mających istotny wpływ na wykonywanie
niniejszej umowy, w szczególności mających wpływ na zakres zobowiązań Wykonawcy lub
Zamawiającego lub zmianę wynagrodzenia Wykonawcy określonego niniejszą umową;
4) zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
2. Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile nie zmienia to ogólnego
charakteru umowy.
3. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, wyłącznie
na podstawie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
4. Nie stanowi zmiany umowy zmiana osoby wskazanej w umowie w § 9.
§ 16
Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania drugiej strony o każdej
zmianie adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W przypadku braku
takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone.
§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w
szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa przewozowego, ustawy o Transporcie drogowym i ustawy
o Publicznym transporcie zbiorowym, prawo o ruchu drogowym.
§ 18
Spory powstałe przy wykonywaniu umowy rozpoznawane będą przed sądem właściwym
miejscowo dla Zamawiającego.
§ 19
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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