Załącznik nr 3
RRW.271.ZO.10.2020

PROJEKT
Umowa nr ……………..
zawarta w dniu ............................. roku w Rypinie pomiędzy:
Gminą Rypin mającą siedzibę w Rypinie przy ul. Lipnowska 4, 87 – 500 Rypin, zwaną dalej w tekście niniejszej
umowy „Zamawiającym” i reprezentowaną przez:
- Janusza Tyburskiego – Wójta Gminy Rypin
przy kontrasygnacie Małgorzaty Czajkowskiej – Skarbnika Gminy Rypin
a ……………………........................................................................ mającym siedzibę w ............................., zwanym
dalej w tekście niniejszej umowy „Wykonawcą” i reprezentowanym przez:
- ...................................... - ...........................................
- ……………………….. - ……………………………
o następującej treści:
§1
Na warunkach przedstawionej i przyjętej oferty w trybie zapytania ofertowego, Zamawiający powierza, a Wykonawca
przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Usługa przewozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021”.
§2
1. Przedmiotem umowy jest usługa przewozu dzieci i młodzieży zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą złożoną Zamawiającemu w
postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe określone
przez Wykonawcę w przyjętej przez Zamawiającego ofercie:
a. Cena biletów:
1) TRASA I:
− poniżej 3 km - cena netto za 1 bilet (zł) za 1m-c/ osobę ……………… zł, podatek Vat ………… zł,
cena brutto 1 biletu za 1 m-c/ osobę ……… zł (słownie: ……………………);
− powyżej 3 km - cena netto za 1 bilet (zł) za 1m-c/ osobę ……………… zł, podatek Vat ………… zł,
cena brutto 1 biletu za 1 m-c/ osobę ……… zł (słownie: ……………………);
− opiekunka - cena netto za 1 bilet (zł) za 1m-c/ osobę ……………… zł, podatek Vat ………… zł, cena
brutto 1 biletu za 1 m-c/ osobę ……… zł (słownie: ……………………).
2) TRASA II:
− poniżej 3 km - cena netto za 1 bilet (zł) za 1m-c/ osobę ……………… zł, podatek Vat ………… zł,
cena brutto 1 biletu za 1 m-c/ osobę ……… zł (słownie: ……………………);
− powyżej 3 km - cena netto za 1 bilet (zł) za 1m-c/ osobę ……………… zł, podatek Vat ………… zł,
cena brutto 1 biletu za 1 m-c/ osobę ……… zł (słownie: ……………………);
− opiekunka - cena netto za 1 bilet (zł) za 1m-c/ osobę ……………… zł, podatek Vat ………… zł, cena
brutto 1 biletu za 1 m-c/ osobę ……… zł (słownie: ……………………).
b. Cena za 1 km – w przypadku zastępstwa za gimbus:
cena netto za 1 km.................zł (słownie: ................................................................) podatek VAT .................zł
cena brutto...........................zł (słownie: .............................................................................................................)
2. Umowę uważa się za zrealizowaną, jeżeli upłynie termin realizacji umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wielkości usługi do 20% całość
zamówienia
4. Dojazd do miejsca rozpoczęcia pracy i zjazd po zakończeniu przez Wykonawcę nie obciąża Zamawiającego
(dotyczy również zastępstwa za gimbus).

1

5. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę
wraz z co miesięcznym rozliczeniem zakupionych biletów, a w przypadku zastępstwa za gimbus wraz
rozliczeniem przejechanych kilometrów.
6. Faktura będzie płatna na konto Wykonawcy nr ……..………………………………………… w terminie 30
dni, licząc od daty jej doręczenia (wpływu).
7. Faktury należy wystawiać na adres Zamawiającego – Gmina Rypin, ul. Lipnowska 4, 87 – 500 Rypin, NIP:
892-14-49-035, REGON: 910866749.
8. Wykonawca jest płatnikiem VAT-u, NIP: .........................., REGON: .......................
9. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.
10. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
11. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z
niniejszej umowy.
§4
1. Realizacja zadania nastąpi od dnia od 01 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r., w dniach określonych w
wykazie tras, z uwzględnieniem przerw świątecznych, ferii zimowych i dodatkowych 2 dni wolnych od zajęć
dydaktycznych, ustalonych przez dyrektorów szkół na rok szkolny 2020/2021.
2. W sytuacji wystąpienia jednorazowej zmiany dnia lub godziny świadczenia usługi z przyczyny innej niż
wyżej wymieniona, Zamawiający z dwudniowym wyprzedzeniem uzgodni z Wykonawcą termin zmiany dnia
lub godziny świadczenia usługi (dopuszcza się możliwość kontaktu faksem, drogą elektroniczną bądź
telefonicznie).
3. Realizacja zadania odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym kalendarzem szkolnym 2020/2021.
4. W ramach linii komunikacyjnych i kursów według rozkładów utworzonych wg. Zapytania ofertowego, poza
niniejszym zleceniem, Wykonawca może świadczyć odpłatne usługi transportowe na rzecz innych osób w
ramach opłat biletowych, z zastrzeżeniem, iż musi przed wszystkim zapewnić transport uczniom i opiekunom
w ramach zawartej umowy. Uczniowie bezwzględnie muszą mieć zapewnione miejsca siedzące.
5.

W przypadku zastępstwa za gimbus, Zamawiający dokona pisemnego oraz telefonicznego zlecenia Wykonawcy z co
najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, za wynagrodzenie zgodne z §3 ust. 1 lit. b) (rzeczywiste przejechane km).

§5
1. W trakcie trwania umowy Wykonawca 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 zapytaniu ofertowym i niniejszej umowie,
2) aktualnej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
zgodnej z przedmiotem zamówienia na łączną wartość odpowiadającą złożonej ofercie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) posiadania sprawnych środków transportu z homologacją i aktualnym ubezpieczeniem OC i NW,
2) zatrudnienia kierowców posiadających wymagane przepisami prawa kwalifikacje,
3) utrzymania taboru autobusowego w wielkości umożliwiającej prawidłowe wykonanie umowy oraz
utrzymania go w stanie technicznym i sanitarnym odpowiadającym przewozowi uczniów,
4) wykonywania usług przewozowych pojazdami odpowiednimi do realizacji przewozów
szkolnych, oznaczonymi zgodnie z art. 57 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.).
3. Liczba przewożonych osób nie może być większa od dopuszczalnej liczby określonej w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu. Wykonawca musi zapewnić wszystkim podróżującym miejsca siedzące, przy czym
ilość miejsc siedzących znajdujących się faktycznie w pojeździe, nie może być większa niż liczba miejsc
siedzących wynikająca z dowodu rejestracyjnego pojazdu.
4. W przypadku awarii środka transportu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu o
nie gorszym standardzie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zamówienia, w
czasie 60 minut od zgłoszenia awarii.
§6
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1. Wykonawca wykona siłami własnymi cały zakres powierzonych i objętych niniejszą umową usług, a w
przypadku wykonywania części zakresu przez podwykonawców, ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i
terminowość wykonanych przez nich usług.
2. Wykonawca może podpisać umowę o podwykonawstwo pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej
zgody Zamawiającego.
3. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania
usług, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.
4. Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
Zamawiający może bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, według swojej decyzji zastosować
sankcje za naruszenie umowy tzn. zażądać odszkodowania lub odstąpić od umowy.
5. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać
ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni
odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części usług.
§7
1. W przypadku wystąpienia niezależnych od Zamawiającego, niemożliwych do przewidzenia w trakcie
zawierania niniejszej umowy okoliczności takich jak np.: klęski żywiołowe, bardzo złe warunki
atmosferyczne, 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 w przypadku ich zgłoszenia
Wykonawcy, co najmniej z 2 godzinnym wyprzedzeniem.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w niniejszym paragrafie, Wykonawcy nie przysługuje żadne
roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
4. W przypadku wprowadzenia zdalnego nauczania w szkołach, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne
roszczenie.
5. W przypadku wprowadzenia trybu opisanego w ust. 4, Zamawiający nie będzie korzystał z przedmiotowej
usługi przewozu dzieci i młodzieży. Wykonawcy nie przysługuje w tym czasie wynagrodzenie.
§8
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) zmian danych w załączniku do umowy - Wykaz tras, w zakresie:
- zmiany tras, pod warunkiem, że łączna ilość uczniów nie ulegnie istotnej zmianie do +/- 20%,
- godzin wyjazdu i przyjazdu do miejsca docelowego do 60 minut na każdej trasie,
- liczby uczniów, dla których będą zakupione imienne bilety miesięcznie +/- 20% na każdej trasie,
2) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia (np. zmiana urzędowej stawki podatku VAT).
2. Nie wymaga zmiany umowy w sytuacji, gdy wystąpi jednorazowa zmiana dnia lub godzina świadczenia
usługi z przyczyny innej niż wyżej wymieniona, z tym, że Zamawiający z dwudniowym wyprzedzeniem
uzgodni z Wykonawcą termin zmiany dnia lub godziny świadczenia usługi.
§9
1. W przypadku braku możliwości dowiezienia lub rozwiezienia dzieci przez Wykonawcę na którejkolwiek z
tras, Wykonawca pokryje koszt dowozów i odwozów wykonanych na zlecenie Zamawiającego przez innego
przewoźnika.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy niezgodnie z ustalonymi godzinami świadczenia
usługi dowóz lub odwóz dzieci lub zmniejszenie zakresu świadczenia usługi (np. zmniejszenie liczby
autobusów), w wysokości 3% miesięcznego wynagrodzenia z miesiąca, w którym to opóźnienie lub
zmniejszenie zakresu miało miejsce.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wystawionej faktury wysokości naliczonych kar umownych.
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić odsetki ustawowe w przypadku przekroczenia terminu wypłaty
wynagrodzenia.
5. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
6. Zasady ustalania odszkodowania strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.
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§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, wszczęte zostanie postępowanie układowe w stosunku do
Wykonawcy lub właściwy organ Wykonawcy podejmie uchwałę o rozwiązaniu lub likwidacji
Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub nastąpi pogorszenie sytuacji finansowej
Wykonawcy uniemożliwiające prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy,
3) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych,
4) Wykonawca wykonuje usługę w sposób wadliwy, niezgodny z obowiązującymi normami, albo
niezgodnie z warunkami niniejszej umowy i pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie do
zmiany sposobu wykonania usługi, nie reaguje.
2. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia za miesiąc, w którym nastąpiło odstąpienie od umowy.
3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej.
4. We wszystkich przypadkach odstąpienia od umowy, następuje ono ze skutkiem na dzień otrzymania
oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy przez drugą stronę.
§ 11
1. Zamawiający ma prawo zlecać kontrolę sprawności pojazdów przez policję oraz Inspekcję Ruchu
Drogowego.
2. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się:
1) ze strony Zamawiającego: ………………………………………………….
2) ze strony Wykonawcy: ...................................................................................
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie
stanowi zmiany treści umowy.
§ 12
Strony zobowiązują się do współdziałania we wszystkich sprawach związanych i wynikających z niniejszej umowy.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień
publicznych.
§ 14
Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 15
Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta wraz z załącznikami złożona w postępowaniu przetargowym przez
Wykonawcę.
§ 16
Wynikłe spory ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
§ 17
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Zamawiający może 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.
§ 18
Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez obie strony.
§ 19
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Kontrasygnata ...................................
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