Zał. Nr 7 do SIWZ
UMOWA Nr FIN ………………….. 2015
zawarta w Suchaniu, w dniu ………………. 2015 roku, pomiędzy:
Gminą Suchań ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, reprezentowaną przez Stanisławę Bodnar –
Burmistrza Suchania, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
firmą: ………………………………, reprezentowaną przez ………………….., zwaną w dalszej części
umowy „Wykonawcą”
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§1
PRZEDMIOT UMOWY
Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
b) oferta Wykonawcy z dnia …………….……… 2015 r.
c) początkowy rozkład jazdy.
d) mapa przystanków i odległości między przystankami.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne dotyczące usługi
„Dowożenie uczniów z terenu gminy Suchań do Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu na
podstawie biletów miesięcznych oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu od 1 września
2015 r. do 31 grudnia 2016 r.”.
Zamówienie publiczne obejmuje przywóz uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w
Suchaniu z miejsca zamieszkania (z przystanków wskazanych przez zamawiającego) do siedziby
Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu, zgodnie z załączonym rozkładem jazdy oraz odwiezienie
ich do miejsca zamieszkania po zajęciach szkolnych przy pomocy 3 autobusów z kierowcami i
opiekunami.
Liczba dowożonych uczniów z terenu gminy Suchań do Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu w
roku szkolnym 2015-2016 (10 miesięcy) przedstawia się następująco:
a) trasa Wapnica, Nosowo, Suchanówko – 97 osób,
b) trasa Modrzewo, Tarnowo, Suchanki, Słodkowo – 60 osób,
c) trasa Sadłowo, Słodkówko, Brudzewice, Brudzewice Kolonia, Żukowo – 101 osób,
d) razem – 258 osób.
Liczba dowożonych uczniów z terenu gminy Suchań do Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu w
roku szkolnym 2016-2017 (4 miesiące) przedstawia się następująco:
a) trasa Wapnica, Nosowo, Suchanówko – 100 osób,
b) trasa Modrzewo, Tarnowo, Suchanki, Słodkowo – 58 osób,
c) trasa Sadłowo, Słodkówko, Brudzewice, Brudzewice Kolonia, Żukowo – 94 osób,
d) razem – 252 osoby.
Liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może się zmienić w trakcie realizacji zamówienia o
± 15%.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 3 opiekunów w trakcie przewozu uczniów na zajęcia
lekcyjne i z zajęć lekcyjnych.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsca siedzące wszystkim przewożonym uczniom.
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10. Środki transportu, służące do wykonywania zamówienia muszą posiadać wystarczającą liczbę
miejsc siedzących na określonej trasie.
11. Wykonawca jest zobowiązany przyjąć, zaakceptować i wypełnić następujące warunki wykonania
zamówienia, dotyczące bezpieczeństwa transportu dzieci przewozami szkolnymi:
1) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012
r. poz. 1173 ze zm.);
2) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).
12. Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć autobusy będące jego własnością i pasażerów od
wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem.
13. Środki transportu przeznaczone do przewozu muszą być sprawne technicznie i posiadać aktualne
przeglądy techniczne, podczas realizacji zamówienia, ponadto muszą być utrzymywane w należytej
czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej pojazdów.
14. Dowozy i odwozy będą realizowane na podstawie imiennych miesięcznych biletów wydawanych
osobom uprawnionym do przejazdu na podstawie imiennych wykazów uczniów przekazywanych
przez Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu.
15. Początkowy planowany rozkład jazdy będący załącznikiem do umowy może podlegać
modyfikacjom w trakcie realizacji zamówienia.
16. Wykaz przystanków oraz odległości między przystankami określa załącznik nr 8 do SIWZ.
17. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi rozdział nr III specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Strony zgodnie ustalają, że wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w dni nauki szkolnej, w
terminie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
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§3
WYKONYWANIE PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia, potencjał techniczny i
osobowy do należytego, terminowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy, z zachowaniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez Wykonawcę
usług, oraz że zobowiązuje się do spełniania powyższych wymagań przez cały okres realizacji
postanowień niniejszej Umowy.
Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie uprawnienia i zezwolenia niezbędne do wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy, oraz że zobowiązuje się do spełniania powyższych wymagań przez
cały okres realizacji postanowień Umowy.
Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz, że będzie ubezpieczony w
powyższym zakresie przez cały okres trwania umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotowej umowy przy pomocy pracowników
dających rękojmie należytego wykonania umowy.
Wykonawca w zakresie wykonywania umowy będzie postępował z należytą starannością.
Warunki bezpieczeństwa dzieci w czasie przewozu oraz podczas wsiadania i wysiadania zapewnia
Wykonawca w ramach obowiązku zapewnienia opieki.
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7. Wykonawca wykona całe zamówienie publiczne siłami własnymi, bez zatrudniania
podwykonawców / przy pomocy podwykonawców (określić zakres i wartość części zamówienia
wykonywanej przez podwykonawców) .
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim wynikające z
niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia publicznego objętego niniejszą umową na
zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie przy pomocy środków transportu
odpowiadających, określonym w odrębnych przepisach wymogom technicznym, oraz przy pomocy
kierowców posiadających wszystkie niezbędne uprawnienia do autobusowych przewozów dzieci.
10. Wykonawca jest zobowiązany, w przypadku awarii autobusu, zapewnić w ciągu 1 godziny autobus
zastępczy we własnym zakresie i na własny koszt.
11. Wykonawca ma obowiązek zawiadamiania Zamawiającego o zmianie autobusu wykorzystywanego
w realizacji zamówienia, w stosunku do pojazdu zaoferowanego w wykazie narzędzi i wyposażenia,
zmieniony pojazd nie może jednak być starszy niż pojazd zaoferowany.
12. Zamawiający ma uprawnienie do kontrolowania sposobu realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności do sprawdzania zgodności wykorzystywanych autobusów z pojazdami wykazanymi w
ofercie.
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§4
WYNAGRODZENIE
Określona przez Wykonawcę w ofercie wartość wynagrodzenia ofertowego za wykonanie całości
przedmiotu Umowy wynosi ………………………………………..…………………………. zł
(słownie: …………………………………….………….………………………………. złotych).
Rozliczenie za realizację umowy następuje w drodze zakupionych przez Zamawiającego od
Wykonawcy biletów miesięcznych.
Cena jednostkowa za jeden bilet miesięczny wynosi netto: ......................... zł podatek VAT ...........
tj. .............................. zł. Cena brutto .............................................. zł. Słownie złotych:
.........................................................................................................................................................
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury miesięcznej, zgodnej z rozkładem jazdy, w
oparciu o obowiązujący w danym miesiącu wykaz osób uprawnionych do otrzymania biletu
miesięcznego, przekazywany Wykonawcy przez Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu.
Płatność następować będzie w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: ...............................................................................
Strony zgodnie postanawiają, że za termin zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należnych
jemu na podstawie niniejszej Umowy kwot, w szczególności z tytułu kar umownych.
W przypadku zatrudnienia podwykonawców, Zamawiający przed wypłaceniem miesięcznego
wynagrodzenia będzie wymagał przedstawienia dowodów zapłaty wynagrodzenia dla
podwykonawców za ten sam miesiąc tj. oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu należnego
wynagrodzenia.

§5
KOORDYNATORZY UMOWY
1. W celu zapewnienia koordynacji prac wynikających z realizacji niniejszej Umowy Strony
ustanawiają Koordynatorów Umowy w osobach:
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a) ze strony Zamawiającego – ………………………………………………………………..
email: sekretariat@suchan.pl, tel. 91-562-40-15.
b) ze strony Wykonawcy – ………………………………………..……………………………..
email: ………………………………………………., tel. …………………………………….
2. Zmiana danych osób lub danych wskazanych w ust. 1 wymaga każdorazowego, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony Umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
sporządzenia do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilą złożenia drugiej Stronie Umowy
oświadczenia o zmianie.
§6
POROZUMIEWANIE SIĘ STRON
1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach
dotyczących określonych w umowie nazw, adresów, danych kontaktowych bez konieczności
sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencję doręczoną na adresy do korespondencji
wskazane w ust. 2, każda ze Stron uznaje za prawidłowo doręczoną w przypadku nie powiadomienia
drugiej Strony o zmianie swego adresu. Każda ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za
wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.
2. Strony ustalają, że ich aktualne adresy do korespondencji oraz dane kontaktowe są następujące:
a) Zamawiający: Gmina Suchań ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, email:
sekretariat@suchan.pl,
b) Wykonawca – ………..………………………………………..…………….………….. email:
………….………..………………………., tel. ……….……………………………….,
3. Strony zgodnie postanawiają, że z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, wszelkie
zawiadomienia, zapytania informacje lub dane związane lub wynikające z realizacji przedmiotu
Umowy będą przekazywane drugiej Stronie Umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.
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§7
KARY UMOWNE
W przypadku niewywiązania się z obowiązków przewidzianych w umowie Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku zawinionego przez Wykonawcę całkowitego braku dowozu lub odwozu na
którejkolwiek trasie, w kwocie 500,00 złotych, za każdy przypadek, za każdą trasę i za każdy
przejazd oddzielnie,
2) w przypadku zawinionego przez Wykonawcę opóźnienia w dowozie na którejkolwiek trasie, w
kwocie 200,00 złotych za każdą pełną godzinę opóźnienia, za każdy przypadek, za każdą trasę i
za każdy przejazd oddzielnie,
3) w przypadku zawinionego przez Wykonawcę opóźnienia podstawienia autobusu zastępczego, w
kwocie 200,00 złotych, za każdą pełną godzinę opóźnienia,
Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 100% miesięcznej wartości zamówienia wynikającej z
faktury za zakup biletów za poprzedni miesiąc.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych
przez Zamawiającego w wysokości 100% miesięcznej wartości zamówienia wynikającej z faktury
za zakup biletów za poprzedni miesiąc.
Zapłata kary umownej winna nastąpić w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania do jej
zapłaty.
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5. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia przypadających jemu kwot kar umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia.
6. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez którąkolwiek ze Stron przekracza wartość
zastrzeżonej na rzecz tej Strony kary umownej, Strona ta uprawniona jest do dochodzenia
odszkodowania przekraczającej wartość kary umownej na zasadach ogólnych.
§8
ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY
Zmiana istotnych postanowień Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu
realizacji, jest dopuszczalna:
1) w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa,
2) w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podst. art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
3) w przypadku konieczności zmiany liczby dowożonych uczniów o więcej niż zakładane w siwz
15%,
4) w przypadku konieczności zmiany przebiegu lub ilości tras dowozu,
5) w przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących realizacji przedmiotu umowy mających wpływ
na cenę i termin realizacji zamówienia, w szczególności dotyczących trybu uzyskiwania zezwoleń
i licencji na przewóz osób oraz uzyskiwania dopłat i dotacji do ceny biletu,
6) cena jednostkowa biletu miesięcznego podana w ofercie będzie mogła podlegać waloryzacji o
średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w drugim roku szkolnym
trwania umowy, z początkiem roku szkolnego, na wniosek wykonawcy.
§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
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 wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
2. W przypadku utraty posiadanych przez Wykonawcę licencji lub zezwoleń, niezbędnych do
realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Umowy w
terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
3. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od daty powzięcia
wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od Umowy, w przypadku:
a) niewypłacalności Wykonawcy, ogłoszenia jego upadłości lub wszczęcia jego likwidacji lub
postępowania układowego, lub
b) zawieszenia działalności gospodarczej, lub
c) wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec Wykonawcy bądź dokonania zajęcia lub
obciążenia majątku Wykonawcy uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami.
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4. Odstąpienie od Umowy powinno, pod rygorem nieważności, zostać dokonane na piśmie i zawierać
uzasadnienie.
5. Odstąpienie od umowy wywołuje ten skutek, że Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy do dnia wygaśnięcia umowy na
skutek odstąpienia.
§ 10
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Strony zgodnie postanawiają, że ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej
Umowy lub interpretacji jej zapisów będą rozstrzygać polubowną w drodze negocjacji, przy czym
klauzula ta nie stanowi zapisu na sąd polubowny.
2. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w sposób określony w ust. 1 w terminie 1 miesiąca
liczonego od chwili rozpoczęcia negocjacji, każda ze Stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę
sądową celem rozstrzygnięcia sporu.
3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów powstałych w wyniku lub w związku z realizacją
przedmiotu niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP: 854-22-30-338.
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP: ………………..………………
Wszelkie zmiany lub rozwiązanie, odstąpienie od Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Niniejszą umowę sporządzono wraz z załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.
W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdują przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający:

Wykonawca:

......................................................................

......................................................................
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