Załącznik Nr 2 do SIWZ

PROJEKT
Umowa PO KL 342 - ...../09
zawarta w dniu ......... 2009 roku w Rypinie pomiędzy:
Gminą Miasta Rypina mającą siedzibę w Rypinie przy ul. Warszawska 40, 87 – 500 Rypin
zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym i reprezentowaną przez:
- Marka Błaszkiewicza
- Burmistrza Miasta Rypina
przy kontrasygnacie Violetty Szkopańskiej - Skarbnika Miasta
a
......................................................................mającym siedzibę w ............., zwanym dalej
w tekście niniejszej umowy Wykonawcą i reprezentowanym przez:
- ......................................
- ...........................................
o następującej treści:
§1
1. Na warunkach przedstawionej i przyjętej oferty w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego na podstawie przepisów (art. 39 – 46) Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku, Nr 223 poz. 1655
z późn. zm.) Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.
„Usługi przewozowe na terenie gminy Słupsk w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan
Brat”.
2. Projekt pod nazwą „Z Nauką Ścisłą za Pan Brat” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”,
Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści
i metod kształcenia” – projekty konkursowe.
3. Umowa Nr UDA – POKL. 03.03.04 – 00 – 094/08 – 00 z dnia 17 marca 2009 roku
podpisana pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Gminą Miasta Rypina.
§2
1. Przedmiotem umowy jest usługa przewozu uczestników projektu wraz z opieką nad
uczestnikami w trakcie wsiadania, przewozu i wysiadania ze środków przewozu zgodnie
z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą złoŜoną
Zamawiającemu w postępowaniu przetargowym poprzedzającym zawarcie umowy.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe określone przez Wykonawcę w przyjętej przez Zamawiającego ofercie
przetargowej w cenie jednostkowej za 1 km netto .................. zł, podatek VAT ....... zł,
brutto .................. zł (słownie: ...................... zł ).
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2. Umowę uwaŜa się zrealizowaną jeŜeli upłynie termin realizacji umowy lub gdy
Zamawiający wyda na realizację zamówienia kwotę jaką zamierza przeznaczyć tj. brutto
................. zł lub gdy zostanie wyczerpany limit kilometrów na realizację umowy w wysokości
....... km.
3. Wynagrodzenie będzie ustalane miesięcznie jako iloczyn kilometrów (liczba faktycznie
przejechanych kilometrów na danych trasach zgodnie z przedstawioną kartą rozliczenia według
druku przekazanego przez Zamawiającego) i umownej ceny jednostkowej brutto za kaŜdy
przejechany kilometr.
4. Miesięczne zestawienie kilometrów musi być potwierdzone przez osobę wskazaną przez
Zamawiającego.
5. Dojazd do miejsca rozpoczęcia pracy i zjazd po zakończeniu przez Wykonawcę nie
obciąŜa Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4 rozliczane będzie na podstawie
faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę.
7. Faktura będzie płatna na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni licząc
od daty jej doręczenia (wpływu) pod warunkiem otrzymania środków na realizację
projektu z Instytucji Pośredniczącej. W przypadku opóźnienia w przekazaniu środków
finansowych przez Instytucję Pośredniczącą wypłata wynagrodzenia nastąpi
w momencie wpływu środków na konto Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej.
8. Faktury naleŜy wystawiać na adres Zamawiającego – Gmina Miasta Rypina,
ul. Warszawska 40, 87 – 500 Rypin. NIP 892-10-00-795, REGON 910866710.
9. Wykonawca jest płatnikiem VAT-u, NIP: .........................., REGON: ....................
10. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.
11. Za datę zapłaty strony uwaŜają dzień obciąŜenia konta bankowego Zamawiającego.
12. Strony postanawiają, Ŝe Wykonawca nie moŜe przenieść na osoby trzecie wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy.
§4
1. Realizacja zadania nastąpi od dnia podpisania umowy tj. .... do dnia 18 grudnia 2009 roku.
2. W sytuacji kiedy dzień wskazany w wykazie tras będzie dniem ustawowo wolnym od
pracy Zamawiający z tygodniowym wyprzedzeniem uzgodni pisemnie (dopuszcza się
moŜliwość faksu lub e-maila) z Wykonawcą termin zmiany dnia świadczenia usługi.

§5
Wykonawca

1. W trakcie trwania umowy
zobowiązany jest do przedkładania
Zamawiającemu:
1) w przypadku zmian w środkach transportu aktualnego wykazu, które będą
brały udział w realizacji zamówienia oraz kserokopie dowodów
rejestracyjnych tych pojazdów wraz z aktualnymi badaniami technicznymi
dopuszczającymi do ruchu. Wprowadzane do wykazu środki transportu
muszą spełniać wszystkie wymagania wskazane w SIWZ i niniejszej
umowie,
2) aktualnej polisy ubezpieczeniowej a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
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2.

3.
4.
5.

6.
7.

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem
zamówienia na łączną wartość minimum 50.000,00 zł.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Posiadania sprawnych (bez względu na warunki atmosferyczne) środków
transportu z homologacją i aktualnym ubezpieczeniem OC i NW.
2) Zatrudnienia kierowców posiadających wymagane przepisami prawa
kwalifikacje.
3) Zapewnienia opiekunów do dzieci posiadających wymagane przepisami
prawa kwalifikacje.
4) Utrzymania taboru autobusowego w wielkości umoŜliwiającej prawidłowe
wykonanie umowy oraz utrzymania go w stanie technicznym i sanitarnym
odpowiadającym przewozowi uczniów.
5) Wykonywania usług przewozowych pojazdami odpowiednimi do realizacji
przewozów szkolnych, oznaczonymi zgodnie z art. 57 ust.1 Ustawy z dnia
20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U.
z 2005 roku, Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
Opiekę nad dziećmi w czasie przewozu sprawuje co najmniej jeden opiekun w kaŜdym
z pojazdów.
Opiekunem, o którym mowa w ust. 3 nie moŜe być kierowca autobusu.
Za właściwe sprawowanie opieki nad dziećmi podczas dowozów jest odpowiedzialny
Wykonawca i ponosi on wszelkie konsekwencje związane z uszczerbkiem na zdrowiu,
Ŝyciu i mieniu przewoŜonych osób, podczas podróŜy i po wyjściu z autobusu przed
odjazdem autobusu.
Liczba przewoŜonych osób nie moŜe być większa od dopuszczalnej liczby określonej
w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy
środek transportu o nie gorszym standardzie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
prawnych dotyczących zamówienia.

§6
1. W przypadku wystąpienia niezaleŜnych od Zamawiającego, niemoŜliwych do
przewidzenia w trakcie zawierania niniejszej umowy okoliczności takich jak np.: klęski
Ŝywiołowe, znacząca absencja chorobowa dzieci, itp., Zamawiający ma prawo do
zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu umowy do aktualnie niezbędnych swoich
potrzeb lub zawieszenia świadczenia usług na okres, w którym okoliczności te występują.
2. Uprawnienia Zamawiającego, o których mowa w ust.1 przysługują wyłącznie przypadku
ich zgłoszenia Wykonawcy, co najmniej z 6 godzinnym wyprzedzeniem.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w niniejszym paragrafie Wykonawcy nie
przysługuje Ŝadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
§7
1. Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany umowy w zakresie:
1) Zmian danych w załączniku Nr 1 do Umowy Wykaz tras. Zmiana danych
w tym załączniku nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana danych
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w załączniku Nr 1 będzie polegała na pisemnej akceptacji stron przez
podpisanie dokumentu przez osoby wskazane w § 9 ust. 1.
2) Wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia.
3) Konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian
wprowadzonych pomiędzy Zamawiającym a inną niŜ Wykonawca stroną
w tym Instytucją Zarządzającą.
4) Korzystnych dla Zamawiającego.
§8
1. W przypadku braku moŜliwości dowiezienia lub rozwiezienia dzieci przez Wykonawcę na
którejkolwiek z tras, pokryje on koszt dowozów wykonanych na zlecenie Zamawiającego
przez innego przewoźnika.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za kaŜdy nie zgodnie z ustalonymi
godzinami świadczenia usługi dowóz lub odwóz dzieci, w wysokości 3% miesięcznego
wynagrodzenia z miesiąca, w którym to opóźnienie miało miejsce.
3. Zamawiający moŜe dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyŜszających
zastrzeŜone na jego rzecz kary umowne.
4. Zasady ustalania odszkodowania strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie
leŜy w interesie publicznym czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie
wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.
§9
1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upowaŜnia się:
1) ze strony Zamawiającego: …………………………………………………..
2) ze strony Wykonawcy: ......................................................................................
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie
drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją
projektu „Z Nauką Ścisłą za Pan Brat” współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do dnia 31.12.2020 roku w sposób
zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Instytucji
WdraŜającej o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu.
§ 10
Strony zobowiązują się do współdziałania we wszystkich sprawach związanych
i wynikających z niniejszej umowy.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i Prawa zamówień publicznych.
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§ 12
Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe być dokonana za zgodą obu stron w formie
pisemnej pod rygorem niewaŜności.
§ 13
Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta
w postępowaniu przetargowym przez Wykonawcę.

wraz z załącznikami złoŜona

§ 14
Wynikłe spory ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane przez właściwy sąd
dla Zamawiającego.
§ 15
Zamawiający moŜe zlecić swoje obowiązki i uprawnienia związane z wykonaniem
przedmiotu niniejszej umowy oraz do występowania w jego imieniu na rzecz osób trzecich,
o czym winien zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 3 dni od daty scedowania
uprawnień.
§ 16
Umowa wchodzi w Ŝycie z chwilą podpisania przez obie strony.

§ 17
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Miasta

Załączniki do umowy:
1. Wykaz tras

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
-5-

