Załącznik nr 4 do

-ProjektSIWZ

UMOWA NR NW.ZP- 01.2018

Zawarta w dniu ……………. 2018 r. w Nowym Warpnie pomiędzy:
1.

Gminą Nowe Warpno, 72-022 Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1, NIP
851-27-72-951, Regon 811685438, reprezentowaną przez:
Burmistrza Nowego Warpna - Władysława Kiraga
zwaną dalej w tekście „zamawiającym”
a

2. ……………. z siedzibą …………………………, NIP ……………, Regon ………….,
reprezentowaną przez:
……………………………………..,
prowadzącego
działalność
gospodarczą/działającego na podstawie pełnomocnictwa …………………………
zwanym dalej „wykonawcą”,
§ 1.
Na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), została zawarta umowa o
następującej treści:
§ 2.
1. Przedmiotem umowy jest przewóz uczniów taborem przystosowanym do usług
transportu zbiorowego w celu dowiezienia przeciętnie 55 uczniów na zajęcia
szkolne, pierwszy kurs godz.7:15 na trasie:
Brzózki – Mszczuje – Warnołęka – ul. Szczecińska (Karszno) – Podgrodzie –
Nowe Warpno przyjazd do Szkoły godzina 07.50
- powrót z dziećmi po zajęciach szkolnych trasą : Nowe Warpno – Podgrodzie –
ul. Szczecińska (Karszno) – Warnołęka – Mszczuje – Brzózki w godzinach: drugi
kurs 12.45 i trzeci kurs 14.30, oraz 2 x w tygodniu dodatkowo czwarty kurs o
godz. 15.20. (normatywna ilość kilometrów jednego kursu 24 km - w liczbie tej nie
zostały ujęte kilometry dojazdu autobusów do miejsc rozpoczęcia tras i ich
powrotów po odwiezieniu dzieci), własnym środkiem transportowym w okresie od
03.09.2018 r. przez lata szkolne 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 (z przerwami
świątecznymi, feriami, wakacjami i weekendami) - łącznie 1950 kursów - (średnio
650 kursów w jednym roku szkolnym) w czasie których będą wykonywane
przejazdy w ilości 3 lub 4 kursy w ciągu dnia.
2. Przedmiot umowy obejmuje również dowóz dzieci do przedszkola „Złota Rybka” w
Nowym Warpnie.
3. Wykonawca zapewni pełną obsługę, opiekę nad dziećmi w postaci osoby
odpowiedzialnej za zapewnienie opieki nad dowożonymi dziećmi.
4. Kierowca autobusu nie może jednocześnie sprawować opieki nad dziećmi.
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5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane zapewnieniem należytej opieki
podczas wykonania usługi (koszty zatrudnienia opiekunów).
6. Przewiduje się możliwość zlecenia wykonania dodatkowych kursów na określonej
wyżej trasie w razie nieprzewidzianych potrzeb zamawiającego na podstawie
aneksu do umowy.
7. Przedmiot umowy nie obejmuje kosztów Wykonawcy związanego z dojazdem z
jego bazy do pierwszego przystanku, gdzie zaczyna się trasa dowozu, a także
kosztów związanych z powrotem z końcowego przystanku do miejsca parkowania
pojazdu.
§ 3.
1. Zamówienie obejmuje świadczenie usługi dowozu dzieci w roku szkolnym
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 w dni nauki szkolnej.
2. Rozpoczęcie terminu wykonania zamówienia w każdym roku szkolnym od dnia
rozpoczęcia roku szkolnego do dnia zakończenia roku szkolnego.
3. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć,
dowóz będzie zapewniony przez Wykonawcę, na wcześniejsze zgłoszenie
Dyrektora szkoły lub przedszkola.
§ 4.
W przypadku niemożliwości wykonania usługi Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego
wykonywanie usługi określonej w § 2, przy czym płatność ze strony Zamawiającego
realizowana będzie na niezmiennych warunkach.
§ 5.
1. Dysponentem pojazdów jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym
Warpnie, Dyrektor Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie. Płatnikami
faktur, którzy powinni być wskazani na fakturze oprócz wskazania nabywcy,
którym jest Gmina Nowe Warpno, są poszczególne placówki:
a) Szkoła Podstawowa w Nowym Warpnie, pl. Zwycięstwa 6, 72-022
Nowe Warpno,
b) Przedszkole „Złota Rybka”, ul. Kościuszki 47, 72-022 Nowe Warpno,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania okresowych kontroli
dokumentów pojazdu w zakresie przeprowadzonych aktualnych badań
technicznych pojazdu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania okresowych
zgodności zapisów w karcie pracy pojazdu.
4. Wykonawca w terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy ma
przedstawić Zamawiającemu zezwolenie na świadczenie przewozów
regularnych specjalnych, które wymagane jest na podstawie Ustawy o
transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907
j.t.).
5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
i podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art.
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22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wszystkie osoby, które
będą wykonywać następujące czynności podczas realizacji zamówienia:
- specjalistycznego transportu drogowego osób chyba, że wykonawca
wykonuje daną czynność osobiście.
6. Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaże
Zamawiającemu wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z
oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu jej
Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w
wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do
umowy.
7. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany w
terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego
przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy u pracę osób
wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
8. W przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykazu osób, o
którym mowa w § 5 w ust. 8 niniejszej umowy lub jego aktualizacji,
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100)
za każdy dzień opóźnienia.
9. W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wskazanych w wykazie o którym mowa w §5 ust. 8 niniejszej umowy,
wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości w wysokości 200,00 zł
(słownie: dwieście złotych 00/100) za każde zdarzenie oraz każdy dzień
niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
10. W przypadku opóźnienia w przekazaniu dowodów zatrudnienia osób
wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 5 ust. 8 niniejszej umowy,
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100)
za każdy dzień opóźnienia.
§ 6.
Za wykonywane usługi strony ustalają następujące wynagrodzenie:
1. Cena przejazdu za 1 kurs – zgodnie z ofertą cenową …………………… zł
brutto
(słownie: ………………………………………………………………………….) .
2. Wynagrodzenie za usługę liczony jest jako iloczyn:
faktyczna ilość przejechanych kursów w ramach przewozu uczniów zgodnie z
umową x cena przejazdu za 1 kurs
3. Podstawą rozliczenia będą karty pracy zatwierdzone przez dysponenta
pojazdu. Faktury za usługę będą wystawiane dysponentowi pojazdu na koniec
każdego miesiąca wykonania usługi.
4. Łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy z uwzględnieniem
powyższej stawki wyniesie nie więcej niż kwota zaplanowana w budżecie
zamawiającego na 2018 rok.
5. Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy poprzez
podwyższenie łącznego wynagrodzenia umownego ze względu na większą niż
przewidziana przez Zamawiającego ilość przejechanych wozokilometrów.
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6. Zmiany przebiegu tras dowożenia ilości kursów dziennie lub ilości uczniów w
przypadku wystąpienia takich potrzeb zamawiającego, w tym również w
sytuacji opisanej w § 6 ust. 5.
§ 7.
Strony obowiązują następujące zasady rozliczania:
1. Uregulowania należności za przewóz Zamawiający dokona w ciągu 14 dni od
daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury,
2. Należność z tytułu realizacji usług transportowych regulowana będzie
przelewem na konto Wykonawcy,
3. Faktury i karty pracy wystawione przez Wykonawcę powinny zawierać dane
niezbędne do zidentyfikowania i rozliczenia transportu,
4. Wykonawca zobowiązany jest w karcie pracy opisać szczegółowo każdy kurs
tj. data, godzina wyjazdu, godzina przyjazdu, ilość kilometrów. Karta pracy
powinna być bezwzględnie podpisana przez opiekuna dowożenia i Dyrektora
Szkoły lub osobę przez niego upoważnioną. W dziennej karcie pracy należy
wpisać łączną liczbę kilometrów dotyczącą przewozów w danej szkoły.
§ 8.
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w terminie poprzedzonym
3 miesięcznym wypowiedzeniem. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności, a dla rozstrzygania sporów właściwy jest Sąd w
Szczecinie.
2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy polegającego na:
a. Zmianie stawki za kurs w przypadku nadzwyczajnych zmian cen, w
szczególności cen paliw
b. Zmianie stawki za kurs w przypadku zmiany trasy kursu
§ 9.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. z późn. zmianami
oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, zapisy w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej
ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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