Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ………………………….. roku w Olsztynie pomiędzy
Gminą Jeziorany, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany, NIP:739-38-40-449, REGON:510743551,
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
reprezentowaną przez :
………………………………….- Burmistrza Jezioran
Przy kontrasygnacie:
…………………………………..- Skarbnika Gminy
a
………………………………………………..……..
z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………………
wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr ………………………………………………….. ,
NIP: …………………. ,
reprezentowanym przez:
……………………………………………… - …………………………………..
Treść modyfikowana w zależności od formy prawnej i danych Wykonawcy

§ 1 Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:

Dowóz uczniów do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy
Jeziorany w roku szkolnym 2018/2019
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy stanowią dokumenty zawarte w załączniku nr 3 do
SIWZ, zwane dalej OPZ.
3. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac, które są
bezpośrednio i pośrednio związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, standardami, SIWZ oraz postanowieniami Umowy,
z uwzględnieniem wymogów bhp, organizacją oraz realizacją umowy bez zakłóceń.
5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją
niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem i trasą realizacji usług i że warunki
prowadzenia usług są mu znane zaś dokumentację OPZ za kompletną i wystarczającą do
należytego wykonania przedmiotu umowy.
7. Pierwszeństwo dokumentów kontraktowych określa się następująco:
1) niniejsza Umowa,
2) OPZ
3) SIWZ

§ 2 Termin wykonania Przedmiotu Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi w trakcie roku szkolnego 2018/2019, tzn.
począwszy 3 września 2018 r. do dnia 21 czerwca 2019 r., zgodnie z rozkładem
godzinowym zawartym w OPZ.
§ 3 Wynagrodzenie
1. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy brutto za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy wynosi ………………………. PLN (słownie: ……………………………………………….
złotych), w tym należny podatek VAT.
2. Strony określają stawkę za 1 km trasy ……………………………
3. Rozliczenie za realizację usługi odbywało się będzie w okresach miesięcznych, według liczby
rzeczywiście zrealizowanych tras, długości trasy określonej w SIWZ i stawki, o której mowa w
ust. 2.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu niniejszej umowy, jak również tam nie ujęte, a niezbędne do wykonania Przedmiotu
Umowy.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nie podlega waloryzacji.
§ 4 Zabezpieczenie Przedmiotu Umowy
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania Umowy.
2. Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysokość zabezpieczenia wynosi 10
% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 Umowy, to jest kwotę
……………………PLN, słownie: ………………………………………………………………złotych).
3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach
przewidzianych w art. 148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie wyraża
zgody na wniesienie zabezpieczenia zgodnie z art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
4. Do zabezpieczenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych.
5. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej – gwarancja winna mieć charakter abstrakcyjny, to jest
zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu, na
pierwsze pisemne żądanie wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia. Treść gwarancji nie może zawierać żadnych
postanowień ograniczających abstrakcyjność gwarancji. Termin obowiązywania gwarancji
będzie nie krótszy, niż termin wykonania Przedmiotu Umowy powiększony o 30 dni.
6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi również zawierać klauzule o:
1) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja
Warunków Umowy, które mają zostać wykonane zgodnie z Umową, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowiących Umową, jakie mogą zostać sporządzone między

Zamawiającym (Beneficjentem), Wykonawcą, nie zwalniała Gwaranta w żaden sposób z
odpowiedzialności wynikającej z gwarancji.
2) rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania o takiej zmianie, uzupełnieniu lub
modyfikacji oraz uzyskiwania na nią zgody Gwaranta.
3) treści: Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
7. Do gwarancji muszą być załączone dokumenty wykazujące uprawnienie osób podpisanych pod
gwarancją do reprezentacji Gwaranta.
8. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu,
Zamawiający zwraca je, na warunkach określonych w ust.10 poniżej wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
– na rachunek Wykonawcy.
9. Wykonawca utrzyma zabezpieczenie przez cały okres wykonywania Umowy w pełnej
wysokości. W razie przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca
odpowiednio przedłuży termin obowiązywania gwarancji.
10. Zamawiający zwróci 100% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia
realizacji usługi.
11. Treść i forma dokumentów zabezpieczenia wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez
Zamawiającego.
§ 5 Warunki płatności
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto, według zasad wskazanych w § 3
Umowy,
2. Rozliczenie finansowe za wykonanie usługi w danym miesiącu może nastąpić po zakończeniu
każdego miesiąca realizacji usługi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego lub osobę przez niego
wyznaczoną, liczby zrealizowanych tras.
3. Wystawienie faktury następuje na kwotę poświadczoną przez Zamawiającego. Faktury
wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy będą zwracane bez obowiązku płatności,
zaś termin zapłaty wynagrodzenia rozpocznie swój bieg od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowej faktury.
4. Każda faktura płatna będzie w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami, w
szczególności potwierdzeniem, o którym mowa w ust. 2.
5. Wykonawca nie może, bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego,
przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
6. W razie powierzenia do realizacji części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy, stosuje się zasady
określone w § 6 Umowy.
7. Datą płatności jest dzień złożenia dyspozycji zapłaty z rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 6 Podwykonawcy
1.

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców lub dalszych
podwykonawców jak za swoje własne.
2. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich

postanowień niniejszej umowy.
§ 7 Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do:
1. realizacji postanowień niniejszej umowy z najwyższą starannością;
2. nadzoru nad dziećmi, w trakcie realiizacji usługi, poprzez zatrudnienie osoby, która będzie
odpowiedzialna za porządek i zachowanie dzieci podczas przejazdu, oraz wsiadanie i
wysiadanie z pojazdu.
3. zapewnienia ciągłości realizacji niniejszej umowy;
4. realizacji umowy pojazdami sprawnymi technicznie, spełniającymi wymogi określone w
OPZ.
5. zapewnienia dochowania zadeklarowanego w ofercie czasu podstawienia pojazdu
zastępczego w razie awarii
6. Posiadania ubezpieczenia OC przez cały okres realizacji umowy.
7. Przekazania zamawiającemu, najpóźniej na 14 dni przed terminem realizacji niniejszej
umowy, pisemnej informacji o:
a) Pojazdach, którymi będzie realizowana niniejsza umowa (w tym data produkcji, nr rej.,
data ważności przeglądu technicznego)
b) Osobach realizujących niniejszą umowę jako kierowcy i opiekunowie.
§ 8 Nadzór
1. Nadzór nad usługami, stanowiącymi Przedmiot Umowy:
1) W imieniu Zamawiającego nadzór nad usługą sprawował będzie …………………………..
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony,
nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści umowy.

§ 9 Odstąpienie od Umowy i wykonanie zastępcze
1. W razie wystąpienia 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 do 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy do dnia złożenia przez Zamawiającego
oświadczenia
o odstąpieniu.
3. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy przewidzianego powyżej lub
w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający może nadto odstąpić od Umowy w całości
lub w części w razie:
1) opóźnienia Wykonawcy – w odniesieniu do terminów wskazanych w umowie lub w OPZ – w
wykonaniu całości lub części Przedmiotu Umowy (w tym obowiązku dostarczenia pojazdu

zastępczego) o więcej niż 45 min, bez wyznaczenia terminu dodatkowego do spełnienia
świadczenia,
2) w razie naruszenia innych postanowień Umowy i nie usunięcia stwierdzonych uchybień
mimo udzielenia Wykonawcy dodatkowego, 7-dniowego terminu na jego usunięcie,
3) wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy, lub zaistnienia przesłanek
do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
4) powtarzającego się (co najmniej 5 krotnie) opóźnienia Wykonawcy – w odniesieniu do
terminów wskazanych w umowie lub w OPZ – w wykonaniu całości lub części Przedmiotu
Umowy (w tym obowiązku dostarczenia pojazdu zastępczego) o więcej niż 5 min
5) stwierdzonego przypadku nietrzeźwości kierowcy
6) stwierdzonego przypadku realizacji umowy pojazdem niesprawnym technicznie
4. Zamawiający może wykonać swoje umowne uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie
do 60 dni od daty uzyskania informacji o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.
5. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od
naliczenia kar umownych, Zamawiający ma prawo do zlecenia dokończenia Przedmiotu
Umowy innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 10 Kary umowne
1. Strony ustalają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostaną naliczone kary
umowne
w następujących przypadkach i wysokości:
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za
które ponosi on odpowiedzialność w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto,
określonego w § 3 ust. 1
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy
w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
b) za naruszenie zobowiązań Wykonawcy w odniesieniu do zatrudnienia osób, co do
których obowiązek zatrudnienia został przewidziany w SIWZ, w wysokości 500 ZŁ za
zdarzenie.
c) zawinione zaniechanie zrealizowania trasy – 5000 zł za zdarzenie
d) zawinione opóźnienie w realizacji trasy – 100 zł za każde 5 min opóźnienia
e) opóźnienie w dostarczeniu pojazdu zastępczego - 250 zł za każde 5 min opóźnienia
2. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia
Wykonawcy
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach
ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody przenoszącej wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
§ 11 Zmiany umowy
1. Umowa może ulec zmianie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:
1) w zakresie tras i terminów ich realizacji:
a) zaistnienia potrzeby ustalenia nowej lub dodatkowej trasy z przyczyn niezależnych od
stron lub z uwagi na uzasadnioną potrzebę Zamawiającego.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa
dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie
jako możliwość dokonania zmiany umowy.
5. Obowiązek przedłożenia uzasadnienia zaistnienia przesłanek do zawarcia aneksu do umowy
wraz ze stosownymi dowodami, ciąży na Wykonawcy.
§ 12 Postanowienia końcowe
1. Sporne sprawy wynikłe z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.
W przypadkach nierozstrzygniętych sprawy sporne rozstrzygał będzie właściwy sąd
powszechny właściwy dla Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może, bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego,
przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1) OPZ (załącznik nr 3 do SIWZ)
2) SIWZ wraz z wyjaśnieniami
3) Oferta Wykonawcy,

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

