Załącznik nr 7 do SIWZ Nr MGZO.271.2.2017.ADVII
UMOWA NR MGZO……….………..2017.ADVII (projekt)
zawarta w dniu ………………………… roku w Sztumie pomiędzy:
Miastem i Gminą Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, NIP: 579-22-11-352, REGON: 170747773,
reprezentowanym przez:
Katarzynę Krzyżykowską – dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie, działającego na
podstawie Zarządzenia Nr 123.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu nr RPPM.03.01.00-22-0131/16-00 pn. :
„Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście
i Gminie Sztum” zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
...................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez ……………………………………………………………….……….. zwanym dalej „Wykonawcą”.

W rezultacie wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego Nr MGZO.271.2.2017.ADVII z dnia ………………………… roku zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz.
2164 z późn. zm.) oraz Wytycznymi dotyczącymi zamówień w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiącymi załącznik nr 9 do Zasad
wdrażania RPO WPO 2014-2020 strony postanawiają, co następuje:
§1
Przedmiot umowy
Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną w dalszej części niniejszej umowy
SIWZ zgodnie z warunkami oferty z dnia…………………. złożonej w postępowaniu o udzielnie zamówienia
publicznego Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na świadczeniu usług
transportowych polegających na dowozie osób – obsłudze zajęć wyjazdowych organizowanych w
ramach projektu pn.: Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji
przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: 3.Edukacja Działanie:
3.1. Edukacja przedszkolna. Nr umowy o dofinansowanie: RPPM.03.01.00-22-0131/16-00.
§2
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia do wykonywania przewozów osób na podstawie
licencji na krajowy transport drogowy osób.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) realizacji przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności zgodnie z Harmonogramem
zajęć wyjazdowych stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy oraz zleceniami
jednostkowymi, o których mowa w § 5 pkt 1.
2) zagwarantowania uczestnikom i nauczycielom (opiekunom) podczas dowozu na zajęcia
wyjazdowe warunków bezpieczeństwa i higieny oraz takich wygód, jakie ze względu na rodzaj
transportu uważa się za niezbędne, a w szczególności poprzez zapewnienie wszystkim
przewożonym uczestnikom i nauczycielom (opiekunom) miejsc siedzących oraz przestrzeganie

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku
poz. 128 z późniejszymi zmianami),
3) realizacji przedmiotu umowy przy wykorzystaniu autobusu spełniającego wymagania techniczne
określone przepisami prawa, posiadającego aktualne badania techniczne oraz aktualne
ubezpieczenia komunikacyjne OC i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW),
4) Wykonawca jest zobowiązany do dbałości o stan techniczny autobusu, utrzymania jego czystości
i estetyki,
5) dokonywania bieżących napraw, konserwacji wszelkich badań technicznych, które uzależniają
dopuszczenie pojazdów do ruchu oraz dostarczania na żądanie Zamawiającego kserokopii
aktualnych dokumentów potwierdzających wykonanie badań,
6) dysponowania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy kierowcami, którzy spełniają
wymagania określone w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1907 z późniejszymi zmianami), a także posiadają
minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu autobusów oraz dostarczania na żądanie
Zamawiającego kserokopii aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie tych wymagań,
7) natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o braku możliwości realizacji usługi przez
Wykonawcę,
8) telefonicznego informowania Zamawiającego, o każdym opóźnieniu powyżej 15 minut
w podstawieniu autobusu w miejscu i czasie określonym w zleceniu jednostkowym, o którym
mowa w § 5 pkt 1,
9) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o awarii pojazdu w trakcie przewozu
i zapewnienia w jak najkrótszym czasie pojazdu zastępczego, który musi spełniać warunki
określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2017 roku poz. 128 z późniejszymi zmianami),
10) dysponowania aktualnymi umowami ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy oraz przedłożenia kserokopii umów
ubezpieczenia na żądanie Zamawiającego,
11) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przy
wykonywaniu usług będących przedmiotem niniejszej umowy,
12) pokrywania wszelkich kosztów ubezpieczenia pojazdów i osób od ewentualnych następstw
nieszczęśliwych wypadków mogących nastąpić w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
3. Liczba uczestników i nauczycieli (opiekunów) dowożonych na poszczególne zajęcia wyjazdowe
wykazane w Harmonogramie zajęć wyjazdowych, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 może ulec zmianie.
W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środek transportu – autobus o liczbie
miejsc siedzących nie mniejszej niż liczba osób uprawnionych do dowozu na poszczególne zajęcia
wyjazdowe.
4. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył realizację Zamówienia lub
jego części Wykonawca odpowiada jak za własne.
5. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, uzyskanych
w związku z realizacją niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami,
o których mowa w pkt 5.
7. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu
realizacji umowy.
8. Obowiązki określone w § 2 Wykonawca zobowiązany jest realizować w ramach każdego dowozu na
zajęcia wyjazdowe objętego niniejszą umową.
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§3
Prawa i obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Harmonogramu zajęć wyjazdowych, o których mowa
w § 2 pkt 2 ppkt 1. Zmiany mogą dotyczyć m.in. liczby wyjazdów, terminów wyjazdów, miejsc
wyjazdów oraz liczby uczestników/nauczycieli (opiekunów).
Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o wszelkich zmianach dokonywanych
w Harmonogramie zajęć wyjazdowych, o którym mowa § 2 pkt 2 ppkt 1, a w szczególności
dotyczących miejsca i terminu wyjazdu, liczby uczestników i nauczycieli (opiekunów) uprawnionych
do dowozu na zajęcia wyjazdowe.
Zmiany Harmonogramu zajęć wyjazdowych następuje poprzez poinformowanie Wykonawcy przez
Zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną i nie stanowią zmiany treści umowy.
W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku określonego w § 2 pkt 2 ppkt 7
niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo zlecić usługę dowozu na zajęcia wyjazdowe wybranemu
przez siebie Wykonawcy i obciążyć kosztami obecnego Wykonawcę.
Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu,
w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana
działalnością Wykonawcy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą wyniknąć z ruchu
pojazdów oraz działania lub zaniechania działania personelu w trakcie realizacji dowozu na zajęcia
wyjazdowe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli Wykonawcy pod względem prawidłowości wykonania
przedmiotu umowy oraz prawo dokonywania przeglądów stanu technicznego danego pojazdu,
niezależnie od przeglądów dokonywanych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym, na koszt
Wykonawcy, w sytuacji wątpliwości, co do stanu technicznego danego pojazdu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli autobusu i kierowcy każdorazowo przed
rozpoczęciem dowozu na zajęcia wyjazdowe.

§4
Termin realizacji
Strony ustalają, iż przedmiot umowy będzie wykonywany od dnia zawarcia umowy do 30 września 2017
roku, w oparciu o Harmonogram zajęć wyjazdowych będący załącznikiem Nr 5 do SIWZ, stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
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§5
Ogólne reguły wykonywania umowy
Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie zleceń jednostkowych.
Zamawiający przekaże Wykonawcy zlecenie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, w terminie co
najmniej 7 dni przed terminem realizacji dowozu na zajęcia wyjazdowe.
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić fakt jego otrzymania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze zleconej usługi. Informacje o rezygnacji
Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemnie, faksem bądź drogą elektroniczną, w terminie co
najmniej 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem dowozu na zajęcia wyjazdowe.
Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania całości kwoty określonej w
§ 6 pkt 1 w całym okresie obowiązywania umowy z powodu braku zleceń.
Każdy dowóz na zajęcia wyjazdowe, o których mowa w § 1, zostanie potwierdzony oddzielnym
protokołem odbioru usługi sporządzonym na piśmie i podpisanym przez każdą ze stron.
Treść protokołu odbioru usługi przygotuje Zamawiający.
Do reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą związanych z realizacją przedmiotu
umowy oraz podpisaniem protokołów odbioru Zamawiający upoważnia Panią Katarzynę
Krzyżykowską- tel.: 55 640 63 13 fax: 55 640 63 27, e-mail: katarzyna.krzyzykowska@sztum.pl

9. Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją
przedmiotu
umowy
jest
……………………………….…
tel./fax:……………………,
e-mail:
…………………..…………….
10.Zmiana osób, o których mowa w pkt 8 i 9, może nastąpić poprzez powiadomienie drugiej strony
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną i nie stanowi zmiany treści umowy.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie ze złożoną
ofertą w wysokości ……………………… złotych brutto (słownie:…………….……………………………..……. złotych
brutto ), w tym podatek VAT.
Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest współfinansowane w ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020.
Należność za zrealizowanie przedmiotu umowy będzie płatna jednorazowo tj. po wykonaniu dowozu
zgodnie ze zleceniem jednostkowym, o którym mowa w § 5 pkt 1, według cen jednostkowych brutto
podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym z dnia …………........... 2017 roku, stanowiącym
załącznik Nr 2 do umowy.
Ceny jednostkowe, o których mowa w pkt 3 stanowią ceny ryczałtowe i nie ulegną zmianie w trakcie
realizacji umowy.
Należność za zrealizowanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, będzie płatna
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do ………….. dni od daty
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
Wykonawca wystawi fakturę VAT odpowiednio na:
Nabywca: Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
NIP: 579-22-11-352
Odbiorca: Miejsko – Gminny Zespół Oświaty
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru usługi, o którym mowa w § 5 pkt 6 umowy,
podpisane bez zastrzeżeń przez przedstawicieli każdej ze stron umowy.
Za termin doręczenia faktury uznaje się datę wpływu do Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty.

§7
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych na rzecz Zamawiającego w przypadku:
1) niewykonania dowozu na zajęcia wyjazdowe przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego
stronie, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, danego dowozu na zajęcia wyjazdowe, o którym
mowa w § 6 umowy, za każdy niewykonany dowóz,
2) opóźnienia w wykonywaniu dowozu na zajęcia wyjazdowe przez Wykonawcę z przyczyn leżących
po jego stronie, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, danego dowozu na zajęcia wyjazdowe,
o którym mowa w § 6 umowy, za każde opóźnienie,
3) niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których mowa w § 2 umowy w
wysokości 20% wynagrodzenia brutto, danego dowozu na zajęcia wyjazdowe, o którym mowa w
§ 6 niniejszej umowy, za każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
o którym mowa w § 6 niniejszej umowy.
3. Jeżeli Wysokość kary umownej nie pokrywa wysokości szkody, Zamawiający ma prawo do
dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych.

§8
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, 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,
2) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową lub nienależycie
wykonuje swoje obowiązki, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w terminie czternastu dni od wystąpienia
okoliczności, o których mowa w pkt 1 uzasadniających to odstąpienie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Odstąpienie od umowy nie pozbawia możliwości dochodzenia zastrzeżonych kar umownych
opisanych w § 7 umowy.
§9
Zmiana istotnych postanowień umowy
1. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której zawarto umowę. Zmiany mogą dotyczyć:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) warunków i terminów płatności.
3. Zmiany, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych
przypadkach, a w szczególności:
1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie
spowodowane przez czynniki o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia niniejszej umowy i któremu przy dochowaniu należytej staranności nie można było
skutecznie zapobiec lub przeciwstawić się. O braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca
obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, określając jednocześnie nowy termin
realizacji zamówienia,
2) gdy zaistniały okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy.
§ 10
Podwykonawcy
1. Strony ustalają, że bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może powierzyć wykonania części
usług podwykonawcy jeżeli nie wskazał tego w ofercie. Wykonawca będzie przedstawiał umowy lub
ich projekty z Podwykonawcami (wykazanymi w ofercie) do akceptacji przez Zamawiającego, z
wykazaniem zakresu ich usług. Zapłata faktur następować będzie po złożeniu przez Wykonawcę
(Partnera Wiodącego w przypadku konsorcjum) oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu
należności za prace przez niego wykonane.
2. Postanowienia zawarte w umowach z Podwykonawcami nie mogą być sprzeczne
z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności w zakresie formy rozliczania za wykonanie
usług.
3. Występując o zgodę, o której mowa w pkt 1, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu umowę z
podwykonawcą. Brak pisemnego sprzeciwu Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
umowy będzie przez Strony uważany za wyrażenie zgody na jej zawarcie z podwykonawcą. Umowy
nieprzedłożone Zamawiającemu, będą uważane za niezawarte, w stosunku pomiędzy stronami, a
usługi nimi objęte za zrealizowane przez Wykonawcę.

4. Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców
z zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten
wykonuje usługi w sposób wadliwy, niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy oraz obowiązującymi
przepisami.
6. Wszystkie zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych
podwykonawców.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo o ruchu drogowym oraz ustawa o transporcie
drogowym.
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.

.............................................................
podpis Zamawiającego

Załączniki do umowy:
1. Harmonogram zajęć wyjazdowych.
2. Formularz ofertowy wykonawcy.
3. SIWZ MGZO.271.2.2017.ADVII.
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podpis Wykonawcy

