Załącznik Nr 5 do SIWZ
Wzór umowy - projekt
ISTOTNE

POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu ………………… r pomiędzy Gminą Gózd, reprezentowaną przez Dyrektora
Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Goździe na podstawie pełnomocnictwa
Wójta Gminy z siedzibą w Goździe przy ul. Radomskiej 7, 26 – 634 Gózd zwanym w dalszej
części umowy Zamawiającym , w imieniu którego działają :
1. Józef Drab
- Dyrektor ZEAS w Goździe
a firmą
……………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
1………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą .
Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawa z dnia 19 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2004 r.Nr 19 poz. 177 z późn. zmian. ) , w trybie przetargu nieograniczonego oraz dokonanego przez Zamawiającego
wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa następującej treści

§ 1.
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej realizacji przedmiotu
zamówienia polegającego na wykonaniu na jego rzecz usługę transportową w zakresie :
dowozu i odwozu uczniów wraz z opieką z terenu Gminy Gózd zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa od dnia 01.09.2009 r. do 25.06.2010 r.
I.
do Publicznego Gimnazjum w Goździe - ………… uczniów *
II. do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce - ……………… uczniów *
wg harmonogramu tras oraz godzin dowozu i odwozu uczniów określonych przez
Zamawiającego .
Opis przedmiotu zamówienia oraz przyjęta oferta stanowią integralną część umowy .

§ 2.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1.Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia przewożonych uczniów od następstw
nieszczęśliwych wypadków w czasie wykonywania usługi przewozowej oraz
odpowiedzialności cywilnej.
3.Wykonawca zapewnia realizację usługi środkami transportu spełniającymi wszystkie warunki
określone przepisami Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2003 r. Nr 58
poz. 515 ze zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. W szczególności
pojazdy, którymi realizowana będzie usługa przewozowa będą przez Wykonawcę
utrzymywane w dobrym stanie technicznym oraz oznaczone zgodnie z wymogami prawa.
Będą także posiadały aktualne badania techniczne i dopuszczenie do ruchu.
Zatrudnienia kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
4.W przypadku awarii środka transportu, niedyspozycji kierowcy oraz ewentualnych innych
zdarzeń, których zaistnienie może spowodować nie zrealizowanie przedmiotu umowy
w części lub całości kursów wynikających z harmonogramu dowozów szkolnych,
Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na swój koszt zastępcze środki transportu
gwarantujące realizację dowozów i odwozów zgodnie z harmonogramem tras przewozów
szkolnych.

* niepotrzebne skreślić

§ 3.
1.Wykonawca będzie dokonywał usługi przewozowej we wszystkie dni nauki szkolnej
wg harmonogramu tras i ustalonych godzin przez Zamawiającego oraz
na podstawie imiennych miesięcznych biletów szkolnych wystawianych dla uczniów
wraz z Fakturą * .

§ 4.
1.Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na
wszystkich trasach w miesiącu :
- wrzesień
2009 r. – ………… zł brutto za wozo/km * / bilety miesięczny *
- październik 2009 r. – ………… zł brutto za wozo/km * / bilety miesięczny *
- Listopad
2009r. – ………… zł brutto za wozo/km * / bilety miesięczny *
- Grudzień
2009 r. – …………. zł brutto za wozo/km * / bilety miesięczny *
- Styczeń
2010 r. – ………… zł brutto za wozo/km * / bilety miesięczny *
- Luty
2010 r. – ………….zł brutto za wozo/km * / bilety miesięczny *
- Marzec
2010 r. – …………. zł brutto za wozo/km * / bilety miesięczny *
- Kwiecień 2010 r. – …………. zł brutto za wozo/km * / bilety miesięczny *
- Maj
2010 r. – ………… zł brutto za wozo/km * / bilety miesięczny *
- Czerwiec 2010 r. – …………. zł brutto za wozo/km * / bilety miesięczny *
2.Wynagrodzenie za wykonaną usługę przewozową określoną w § 1 umowy nie może
przekroczyć kwoty brutto ………………… zł . (słownie : ……………………………złoty )
………………………………………………………………………………………………
3. Wynagrodzenie określone w § 4 pkt.1 i pkt.2 może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu
w zależności od aktualnych potrzeb szkoły w zakresie ilości wozo/km * / liczby
przewożonych uczniów *.
4.Cena 1 wozo/km / biletów miesięcznych * ustalona w ofercie nie może ulec zmianie
przez okres obowiązywania niniejszej umowy .
5.Rozliczenie wynagrodzenia odbywać się będzie , na podstawie wystawionej
przez Wykonawcę Faktury .
6.Zamawiający upoważnia wykonawcę do wystawiania Faktur bez podpisu i przesyłanie
do Zamawiającego .
7.Należność regulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy.

§ 5.
1.Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonaną usługę przewozową w terminie
do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej Faktury .
2.Przy czym spełnienie świadczenia jest data złożenia przelewu w banku Zamawiającego.

§ 6.
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i niezbędne uprawnienia
do wykonania przedmiotu umowy , znajdują się w sytuacji umożliwiającej jej
wykonanie i jest płatnikiem podatku VAT.

§ 7.
Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają obustronnego porozumienia w formie
pisemnej, w postaci aneksu do umowy.
§ 8.
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób
trzecich.
* niepotrzebne skreślić

§ 9.
Strony ustalają dodatkowo, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy bez okresu
wypowiedzenia w następujących sytuacjach.
1.Zamawiajacy ma prawo odstąpienia od umowy jeżeli
a/ zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy.
b/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c/ jeśli wykonawca naruszy postanowienia umowy
2.Wykonawca ma prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że
wobec zaistnienia okoliczności , których wcześniej nie można było przewidzieć , nie będzie mógł
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
§ 10.
1.Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł. Niezależnie od kary umownej
Wykonawca poniesie koszty organizacji przez Zamawiającego przewozów zastępczych przez
okres dwóch miesięcy.
2.Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 000 zł.
3.Jeżeli kara umowna przewidywana w § 10 umowy nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych .
§ 11.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności
opisanych w art. 145 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych z późn. zmian.
§12.
1.Dla rozstrzygnięcia sporów mogących wynikać z umowy właściwy jest Sąd Powszechny
w Radomiu.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu Postępowania Cywilnego ..
3.Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
i wprowadzenia aneksem do umowy.
4.Umowa została sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , z których jeden
otrzymuje Wykonawca a dwa egzemplarze Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Akceptuje niniejsze warunki umowy
Dnia ………………………………
…………………………………….
/podpis wykonawcy/

