Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa nr 272.11.2018 (Projekt)
W dniu …………… r. pomiędzy:
Gminą Jastarnia, ul. Portowa 24, 84 – 140 Jastarnia, NIP 587-170-89-57, REGON 191675480, zwaną
dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Burmistrza Jastarni - Tyberiusza Narkowicza
a
……………………………………….. z siedzibą w: ……………………………….………….,
NIP – ………………, REGON - ……………………..,
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
……………………………………………….
zawarta została umowa następującej treści:
§1
Przedmiotem zamówienia są przewozy uczniów (ok. 25 z Juraty i ok. 57 z Kuźnicy) wykonywane od
poniedziałku do piątku w okresie od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r. z miejsc zbiorczych na terenie Gminy
Jastarnia wskazanych przez Zamawiającego do szkoły w Jastarni przy ul. Stelmaszczyka 4 oraz po
zajęciach ze szkoły do miejsc zbiorczych.
Powyższe przewozy wykonywane będą w dni prowadzenia zajęć dydaktycznych, których w roku
szkolnym będzie ok. 185. Uczniowie muszą być dowiezieni do szkoły nie wcześniej niż 30 minut i nie
później niż 5 minut przed rozpoczęciem lekcji. Uczniowie po lekcjach muszą być odebrani nie wcześniej
niż 10 minut i nie później niż 30 minut po zakończeniu zajęć. Szczegółowy rozkład jazdy zostanie
przedstawiony przewoźnikowi na początku roku szkolnego po sporządzeniu planów zajęć szkolnych. Z
uwagi na zmiany organizacyjne pracy szkoły w trakcie roku szkolnego oraz ewentualne zmiany ilości
dowożonych uczniów, liczba przewożonych dzieci oraz liczba kursów może ulec zmianie.
Zamawiający może w trakcie trwania umowy zlecić Wykonawcy dodatkowe przewozy uczniów związane
z wydarzeniami kulturalnymi oraz zawodami sportowymi realizowane w obrębie województwa
pomorskiego za stawki ustalone w § 3 pkt 1 umowy. Łączna wartość przewozów dodatkowych nie może
przekroczyć 10% wartości zamówienia podstawowego oraz ilości 2000 km przebytych kilometrów.
Wykonawca musi posiadać zezwolenie na przewóz osób oraz co najmniej jeden objęty ubezpieczeniem
OC autobus posiadający min. 52 miejsca siedzące potwierdzone stosownym wpisem w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu. W przypadku awarii autobusu Wykonawca ma obowiązek zapewnić autobus
zastępczy o takich samych parametrach jak zstępowany w ciągu 20 minut od wystąpienia awarii.
Wykonawca musi prowadzić przewozy autobusem sprawnym technicznie, posiadającym ważne
ubezpieczenie OC oraz kierowanym przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz aktualne
zaświadczenia.
§2
Termin wykonania usług obejmuje okres roku szkolnego 2018/2019, tj. od 3.09.2018 r. do 21.06.2019 r.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 Wykonawca otrzyma, zgodnie ze
złożoną ofertą, wynagrodzenie w kwocie:
stawka netto za 1km ……… zł + …...% podatku VAT, co daje kwotę brutto ……….zł (słownie:
…………………………………………………………..….………….………...…..) stawka netto za 1
rbg ………..zł + …….% podatku VAT, co daje kwotę brutto ….…..… zł (słownie:
………………………………..…...…………………………………..……………..)
2. Wartość całkowita zamówienia oszacowana na podstawie wartości prognozowanych ilości
przejechanych kilometrów oraz liczby godzin pracy kierowcy wynosi:…………….. zł netto (słownie:
………………………………………………….) + …...% podatku VAT, co daje kwotę brutto
…………..…zł (słownie: ………………….…………………………………….)

3. Łączna wartość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty
……………..…. zł brutto.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na podstawie rachunków wystawionych przez
Wykonawcę.
5. Wykonawca wraz z rachunkami przedkładać będzie Zleceniodawcy zestawienie miesięczne
przejechanych kilometrów i godzin pracy kierowcy wraz z wykazem przejechanych tras zgodnie z
załącznikiem nr 1 do umowy.
6. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie na konto bankowe Wykonawcy wskazane na
fakturze w terminie … dni od dnia otrzymania rachunku za miesiąc poprzedni.
7. Faktury wystawione będą dla nabywcy: Gminy Jastarnia, 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24, NIP
5871708957, REGON 191675480 ze wskazaniem odbiorcy: Urzędu Miejskiego w Jastarni,
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24.
8. Zwłoka w zapłacie uprawnia Wykonawcę do żądania odsetek w wysokości ustawowej.
§4
1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i potencjał niezbędne dla wykonania przedmiotu
umowy oraz że zostanie ona wykonana zgodnie z zasadami sztuki i standardami zawodowymi, wg
dostępnych metod oraz wytycznych Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że usługa przewozowa realizowana będzie za pomocą autobusu o numerze
rejestracyjnym ..... , wyprodukowanego w roku .... .
3. Przed przystąpieniem do wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu dowód rejestracyjny pojazdu wykorzystywanego do przewozu dla potwierdzenia
ważności badania technicznego oraz dokument potwierdzający datę produkcji pojazdu. Ponadto
zobowiązany jest przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC
pojazdu. W przypadku zmiany pojazdu, którym będą wykonywane przewozy, obowiązek przedłożenia
ww. dokumentów następuje nie później niż w dniu przystąpienia do wykonywania usług tym pojazdem.
4. Nadzór nad usługami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie
Pani Emilia Pokrywka-Klein – tel. 58 675 19 25.
§5
W razie stwierdzenia przez Komisję powołaną przez Burmistrza Jastarni niewykonania lub
nieprawidłowego wykonania usług ujętych w § 1 Zamawiający ma prawo:
1) zlecić wykonanie usług innemu Wykonawcy na koszt tego Wykonawcy, z którym zawarto niniejszą
umowę;
2) zerwać umowę bez wypowiedzenia i bez odszkodowania.
3) za nieterminowe (powyżej 20 minut) podstawienie autobusu zastępczego - kara umowna w
wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto obliczonego zgodnie z § 3 ust. 2 zamówienia za każde
rozpoczęte 10 minut opóźnienia,
4) za wykonywanie przewozów niezgodnie z § 1, tj. za dowiezienie uczniów do szkoły wcześniej niż 30
minut lub później niż 5 minut przed rozpoczęciem lekcji albo za odebranie uczniów po lekcjach
wcześniej niż 10 minut i później niż 30 minut po zakończeniu zajęć - kara umowna w wysokości 100,00
zł za każdy stwierdzony przypadek.
§6
1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem poniższych przypadków:
1.
zmiany przedstawiciela ze strony Zamawiającego;
2.
zmiany numeru konta lub innych danych podmiotowych stron Umowy;
3.
zmiany stawki podatku VAT;
4.
zmiany końcowego w przypadku skrócenia roku szkolnego .
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w
szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawo zamówień publicznych.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz
jeden egzemplarz dla Zamawiającego.
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Załącznik nr 1 do Umowy nr 272.11.2018

WYKAZ TRAS PRZEJAZDOWYCH
Dotyczy: Przewozów autobusowych uczniów z terenu Gminy Jastarnia
w roku szkolnym 2018/2019
L. p.
1
2
3
4
5
…

Data

Ilość
kilometrów

Ilość
godzin

Trasa przejazdu

