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Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy

UMOWA NR ………..
zawarta w trybie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)
w dniu ………………………. r. w Tuszynie
pomiędzy:

1. Gminą Tuszyn z siedzibą w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn, NIP 728-25-99683, REGON: 590648304, którą reprezentuje Centrum Obsługi AdministracyjnoFinansowej Szkól i Przedszkoli w Tuszynie w imieniu którego działa:
Pan Jarosław Urbański – Dyrektor
zwanym dalej „Zamawiającym”
a

2. ..... prowadzącym/ą działalność gospodarczą .... z siedzibą ...... CEIDG/KRS*..... NIP ...
REGON ...... zwanym dalej „Wykonawcą”.
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
usługi pn. „Dowóz uczniów z terenu Gminy Tuszyn do gimnazjów, szkół podstawowych
i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tuszyn oraz na zajęcia
z wychowania fizycznego na pływalni „Oceanik” i hali sportowej w Tuszynie w roku
szkolnym 2018/2019”, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Centrum Obsługi AdministracyjnoFinansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie (COAFSiP) protokołu z prac komisji przetargowej
i wyboru oferty Wykonawcy z dnia …… została zawarta umowa następującej treści:
§1

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) świadczenia usług dowozu uczniów szkół podstawowych / gimnazjów / oddziałów „zerowych"/ przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tuszyn, odpowiednio oznakowanymi
autobusami, w kursach zamkniętych szkolnych, według obowiązującego w szkole rozkładu zajęć w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 - zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, w tym z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2017r., poz. 2200 t.j.) oraz stanowiącymi integralną część umowy, złożonymi przez Wykonawcę ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 - na następującej trasie/trasach:
trasa Nr 1

………………..............................................................

trasa Nr 2

……………………………………………………………

trasa Nr 3

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

trasa Nr 4

……………………………………………………………

zwanych dalej „Przedmiotem umowy”;
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2) dowozu uczniów wymienionych w wykazach uczniów uprawnionych do bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu (imię, nazwisko, miejscowość), sporządzonych przez
dyrektorów placówek oświatowych oraz podjęcia środków zabezpieczających przekazane dane
osobowe uczniów zgodnie z wymogami RODO.
2. Załączniki do umowy stanowią:
1) oferta Wykonawcy – zał. Nr 1;
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia – zał. Nr 2;
3) kserokopie polis potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – zał. Nr 3;
4) wzór zestawienia liczby przejechanych kilometrów – zał. Nr 4.
§2

1. Umowa zostaje zawarta na okres od 3 września 2018 roku do 21 czerwca 2019 roku.
2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.
3. W przypadku naruszania przez Wykonawcę istotnych elementów umowy, a w szczególności co
najmniej dwóch dni przerwy w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę albo stałego naruszania punktualności dowozu, o którym mowa w § 1 ust. 1 w związku
z § 4 pkt. 1 albo naruszenia postanowienia § 9 pkt. 4 - 6, Zamawiający zastrzega sobie prawo
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4. Dowóz będzie świadczony:
1) dla części I przedmiotu zamówienia (Trasy nr 1) : autobusem typu …………………o numerze rejestracyjnym ………….. i liczbie miejsc siedzących ………. ;
2) dla części II przedmiotu zamówienia (Trasy nr 2): autobusem typu ………………… o numerze rejestracyjnym ………….. i liczbie miejsc siedzących ……….;
3) dla części III przedmiotu zamówienia (Trasy nr 3): autobusem typu ……………… o numerze
rejestracyjnym ………….. i liczbie miejsc siedzących……….;
4) dla części IV przedmiotu zamówienia (Trasy nr 4): autobusem typu ……………… o numerze
rejestracyjnym ………….. i liczbie miejsc siedzących……….
5. Zmiana autobusu wymaga zgody Zamawiającego.
§3
1. W przypadku zajścia konieczności zmian w przebiegu trasy, ilości wykonywanych kursów, przerw
itp. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę na siedem dni przed wprowadzeniem
zmian.

2. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą jest DyrektorCOAFSiP w Tuszynie lub upoważniony przez niego pracownik.
§4
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dowozów w szczególności w zakresie:
1) punktualności wjazdu na trasę, przejazdu trasy i zjazdu z trasy przy czym dowóz uczniów do
szkół i przedszkoli, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, powinien nastąpić co najmniej na
10 minut przed rozpoczęciem zajęć;
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2) punktualności podstawienia autobusu zastępczego, maksymalnie do 15 minut;
3) oznakowania samochodu, że służy do przewozu dzieci;
4)

warunków sanitarnych;

5) sprawdzenia uprawnień osób przebywających w samochodzie na trasie dowozu do szkoły
6) lub dowozu do miejsca zamieszkania uczniów.
§5
1. Z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy opisanego w § 1 ust. 1 Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie miesięczne w wysokości stanowiącej iloczyn zrealizowanej liczby kilometrów na
trasie nr … oraz ceny brutto za jeden kilometr, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ..…… roku
w wysokości: ………………… złotych brutto (słownie: ………………złotych brutto) w tym podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
2. Ustalona cena za 1 km przewozu obejmuje wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy oraz nie podlega zmianie z tytułu wzrostu cen na rynku w trakcie trwania umowy.

3. Dzienne wynagrodzenia Wykonawcy za świadczone usługi ustala się według wzoru … zł /
km trasy Nr… x .... km = … zł. ( słownie

) + należny podatek VAT.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, obowiązuje od dnia 0 3 września 2018
r. do dnia 21 czerwca 2019 r. (nie dłużej niż do końca roku szkolnego).

5. Wartość umowy wynosi ogółem kwotę do wysokości ……..zł brutto w tym, od 03 września
2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wynosi kwotę do wysokości ……. zł brutto, zaś od 01 stycznia
2019 r. do 21 czerwca 2019r. kwotę do wysokości …..... zł brutto.
6. Rzeczywista ostateczna wartość umowy będzie znana po wykonaniu przedmiotu niniejszej
umowy i wyliczeniu faktycznie przejechanych kilometrów.

7. Środki
zgodnie

na
z

wynagrodzenie
niniejszą

Wykonawcy

umową

będą

w

roku

przekazywane

2019,

za

Wykonawcy

świadczone
z

usługi

zastrzeżeniem

ich uchwalenia w budżecie Gminy Tuszyn.

8. Wykonawca, za każdy miesiąc świadczenia usługi, zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych
od dnia zakończenia realizacji dowozu, do doręczenia Zamawiającemu miesięcznego zestawienia liczby faktycznie przejechanych kilometrów w ciągu dnia. Wzór Zestawienia liczby przejechanych kilometrów stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

9. Zestawienie liczby przejechanych kilometrów, o którym mowa w ust. 8, uwzględnia dzienne limity
dla poszczególnych tras oraz uzasadnienie dla wykazanych różnic w liczbie kilometrów, mających wpływ na pomniejszenie długości ww. limitów. Zestawienie dotyczące każdej trasy
z osobna, powinno zawierać informacje o każdym dniu pracy, w szczególności: przebieg – liczbę
kilometrów, imię i nazwisko kierowcy, szczegółową trasę przejazdu w przypadku zmiany trasy.
Zestawienie jest każdorazowo w terminie 7 dni od dnia otrzymania, zatwierdzane przez Dyrektora COAFSiP w Tuszynie lub upoważnionego przez niego pracownika. Zatwierdzone zestawienie jest podstawą do wystawienia faktury VAT.
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10. Zwiększenie dziennych limitów poszczególnych tras wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiającego oraz podania przyczyny zwiększenia długości tras i może nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy (za wyjątkiem zdarzeń losowych wpływających na zmianę ustalonego harmonogramu trasy).

11. Wynagrodzenie płatne będzie za każdy miesiąc z dołu, po wykonaniu usługi
przewozu, w terminie do 21 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury
przelewem na konto podane przez Wykonawcę.

12. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§6

1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący czynności opisane w § 6 ust. 2
niniejszej umowy będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r.,
poz. 917 z późn. zm.).

2. Czynności, które muszą być wykonywane przez pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy
zatrudnionych na umowę o pracę:
1) usługi związane z wykonywaniem transportu osób (kierowcy) przy czym kierowca powinien
posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia autobusu,
2) opieka nad uczniami i dziećmi podczas przewozu (opiekunowie) przy czym opiekun powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje do sprawowania opieki nad dziećmi, a jego dane jako
osoby zatrudnionej do opieki nad dziećmi nie mogą być zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
3.

W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 2
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4.

W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu

terminie

Wykonawca

przedłoży

Zamawiającemu

wskazane

oświadczenia

lub dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności
w trakcie realizacji zamówienia:
1)

oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy/umów
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
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składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
2)

poświadczoną

za

zgodność

z

oryginałem

odpowiednio

przez

Wykonawcę

lub podwykonawcę kserokopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony).

Kopia

umowy/umów

powinna

zostać

zanonimizowana

w sposób

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04 maja 2016r.), zwanego dalej „RODO” (tj. w szczególności bez imion i nazwisk,
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania);
3)

zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4)

poświadczoną

za

zgodność

z

oryginałem

odpowiednio

przez

Wykonawcę

lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO.
5.

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego

dowodów

w

celu

potwierdzenia

spełnienia

przez

Wykonawcę

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.
6.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
§7

1.

Wykonawca

powierza

/

nie

powierza

Podwykonawcy:

………………………………………………… wykonanie części przedmiotu umowy, w niżej
określonym zakresie: ………………………………….………………………….... .
2.

Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części umowy.

3.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
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obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli powierzenie
wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy następuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, o którym
mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli wobec danego
Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego
Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
4.

Każdorazowe powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy wymaga
zawarcia pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą, a także pomiędzy Podwykonawcą,
a dalszym Podwykonawcą pisemnej umowy o podwykonawstwo. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez wymaganej
zgody Zamawiającego lub nieprzedłożonej Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.

5.

Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo
o wartości większej niż 10.000,00 zł. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w
umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi jest dłuższy niż 30 dni,
Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, przewidzianej w § 8 ust. 1 pkt. 3
niniejszej umowy.
6.

Do wszelkich zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające
zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

7.

W

przypadku

powierzenia

przez

Wykonawcę

realizacji

części

przedmiotu

umowy

Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych
w umowie z Podwykonawcą.
8.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców, warunkiem dokonania
zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy jest przedłożenie
Zamawiającemu wraz z fakturą VAT dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót. Dowodami zapłaty,
o których mowa powyżej są w szczególności:
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1)

protokół odbioru usług wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
uwzględniający zakres zrealizowanego świadczenia oraz należne wynagrodzenie
z oświadczeniem stron, że zostało już zapłacone w całości;

2)

potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia przelewu bankowego dokumentującego
przekazanie

przez

Wykonawcę

wymagalnego

wynagrodzenia

przysługującego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
3)

oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu w stosunku
do niego wszelkich zobowiązań przez Wykonawcę, wynikających z zawartej umowy
o podwykonawstwo.

9.

Zamawiający wstrzyma się z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedłożenia wyżej wymienionych dowodów zapłaty. Opóźnienie w zapłacie należnego
Wykonawcy wynagrodzenia z tego tytułu nie będzie traktowane jako opóźnienie z winy
Zamawiającego.

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zobowiązany jest umożliwić
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji.
11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa powyżej, w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może po analizie uwag Wykonawcy według
swego wyboru:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo;
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo;
3) dokonać

bezpośredniej

zapłaty

wynagrodzenia

Podwykonawcy

lub

dalszemu

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.
12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy

lub

dalszemu

Podwykonawcy,

który

zawarł

zaakceptowaną

przez

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi dowozu uczniów,
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w terminie 30 dni, od dnia wykazania zasadności
takiej zapłaty.
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
§8
1.

Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które
będą naliczane Wykonawcy przez Zamawiającego w następujących kwotach oraz przypadkach:
1) 50,00 zł za każdy przypadek opóźnienia przekraczającego 15 minut w podstawieniu
autobusu zastępczego lub dowozu uczniów do szkół lub przedszkoli;
2) 2.000,00 zł za każdy dzień przerwy w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych
przez Wykonawcę;
3) 5.000,00 zł za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia
należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;
4) 1.000,00zł za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu poświadczonej „za zgodność

z

oryginałem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany lub braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;
5) 5.000,00 zł za dopuszczenie do wykonywania usługi objętej przedmiotem umowy innego
podmiotu, niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca,
skierowany do wykonywania usług zgodnie z zasadami określonymi w umowie;
6) kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej umowy),
za każdą osobę w stosunku do której stwierdzono niedopełnienie obowiązku zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę, a która wykonuje czynności określone w § 6 ust. 2 niniejszej
umowy;
7) 10.000,00 zł za odstąpienie od umowy lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym
bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Zamawiającego, z przyczyn za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
2.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar
umownych.

3.

Kary umowne płatne będą w terminie do 5 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania
do zapłaty.
§9

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie przewozu wskutek
działania siły wyższej (gołoledź, powódź itp.). Kursy niewykonane z ww. powodów nie będą
zaliczane do rachunków.
2. W razie uszkodzenia pojazdu wykonującego dowóz Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia autobusu zastępczego lub pokrycia kosztów najęcia transportu zastępczego.
3. Przewóz dzieci na całej trasie winien odbywać się pod nadzorem opiekuna.
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4. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) posiadania aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC)
pojazdu (autobusu) wskazanego przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 4 niniejszej umowy;
2) ubezpieczenia kierowcy, opiekuna i przewożonych uczniów od następstw nieszczęśliwych
wypadków w kwocie nie mniej niż 15.000 zł na osobę przy czym ilość przewożonych osób
ustala się jako liczbę miejsc siedzących w autobusie wskazanych przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 4 niniejszej umowy.
5. Kserokopie polis stanowią załącznik nr 3 do umowy przy czym Wykonawca przed podpisaniem
umowy dostarczy Zamawiającemu w/w kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
6. Wykonawca zobowiązany jest przez okres trwania Umowy posiadać ważne ubezpieczenia,
o którym mowa w ust. 4, oraz zobowiązany jest niezwłocznie do dostarczenia kserokopii aktualnej polisy, o której mowa w ust. 5, Zamawiającemu w przypadku gdy ważność poprzedniej
polisy wygaśnie pod rygorem skutków określonych w § 2 ust. 3 Umowy.
§ 10
1. Strony przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – w sytuacjach
i na warunkach przewidzianych w SIWZ.
2. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę
zawierającego:
1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany.
3. Zmiana umowy nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy poza
przypadkami przewidzianymi w SIWZ lub w niniejszej umowie.
4. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane
jedynie w przypadkach przewidzianych w ust. 1.
5. Nie dopuszcza się wprowadzania do umowy nowych postanowień niekorzystnych

dla

Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy.
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego w tym
kodeksu cywilnego, ustawy prawo przewozowe oraz przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwych rzeczowo sądów w Łodzi.
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§ 12

1. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z tym, że Zamawiający
otrzymuje trzy egzemplarze, a Wykonawca jeden egzemplarz.

2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 3 września 2018r.

Wykonawca

Zamawiający
...…...........................................................
(Dyrektor COAFSiP)
….............................................................
(Główna Księgowa COAFSiP)

