IKS.ZO.271.15.2018
WZÓR UMOWY NR ZWO …/2018
zawarta dnia ………………….. w Choczewie pomiędzy:
Gminą Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo
REGON: 191675250, NIP: 588-20-95-694
reprezentowaną przez:
Wiesława Gębkę - Wójta Gminy Choczewo
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
………………………………,
Prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą :
……………………………………………………………………………………………….,
NIP ……………….., REGON: ……………….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w formie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro, art.4 ust 8 ustawy prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) zawiera się umowę
następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi
przewozu osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami z terenu Gminy Choczewo do
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka
w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279 oraz do Niepublicznego Ośrodka RewalidacyjnoWychowawczego w Wejherowie przy ul. Chopina 2 tam i z powrotem w dniach,
w których dzieci uczęszczają do szkoły.
2. Szczegółowy zakres przewozów z podaniem tras, terminów oraz ilości przewożonych
osób jest określony w planie przewozowym sporządzonym przez strony i stanowiącym
załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Zamawiający zapewni w pojeździe Wykonawcy, przystosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych, osobę do sprawowania opieki nad przewożonymi dziećmi.
§2
1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w czasie trwania umowy
wynosi :
a) wartość netto: ………………….. zł
b) podatek VAT: …………………..zł
c) wartość brutto: ………………….zł,
i jest stałe w trakcie trwania umowy. Stawka dzienna wynosi …………….. zł brutto,
w tym: 8 %podatku VAT (słownie: ………………………..…… 00/100 złote brutto).
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy
z tytułu wykonania przedmiotu umowy i ulega proporcjonalnie obniżeniu w przypadku
zaistnienia przesłanek określonych w §6 i §7 umowy.
3. Lista przewożonych uczniów będzie aktualizowana miesięcznie.
4. Cena obejmuje pełny zakres usług wraz z ubezpieczeniem przewożonych osób.
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§3
Cena za całość przedmiotu umowy oraz cena dzienna w trakcie trwania umowy jest
stała.
Za wykonanie usługi strony rozliczać się będą na podstawie faktur wystawianych przez
Wykonawcę do dnia 10 w miesiącu następnym po wykonaniu usługi.
Podstawą wystawienia faktury będzie zestawienie dni wykonania usługi w danym
miesiącu x stawka dzienna.
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności w terminie 30 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
§4
Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługi terminowo zgodnie z harmonogramem
przewozów i w sposób zapewniający młodzieży planowy udział w zajęciach szkolnych.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przewozy własnymi pojazdami
przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych w sposób zapewniający
maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych.
W szczególnych przypadkach Wykonawca może wykorzystać środki przewozowe osób
trzecich, pod warunkiem zapewnienia takiego samego komfortu wykonania usługi, jak
określonej w pkt 2.
Wykonawca odpowiada w pełni za jakość i terminowość wykonywanych przewozów.
Wykonawca zapewnia pełne ubezpieczenie pojazdów i osób przewożonych.

§5
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 03.09.2018 do dnia 21.06.2019r.

1.

2.

§6
Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku zaistnienia
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
zmiany te są korzystne dla zamawiającego.
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności
zachowania formy pisemnej.

§7
1. Zamawiającemu służy prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków
umowy.
2. W przypadku niewykonania przewozu na danej trasie Zamawiający dokona potrącenia
dwukrotnej równowartości niezrealizowanej usługi.
3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących.
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po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5%
wynagrodzenia ogółem objętego niniejszą umową.
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn nie leżących po
stronie Przewoźnika zapłaci on karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia ogółem
objętego niniejszą umową.
§8
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania
formy pisemnej.
§9
W sprawach nieuregulowanych
postanowieniami niniejszej umowy będą miały
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy strony
poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego rzeczowo właściwego dla Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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