UMOWA nr POSM2.232….. (projekt)
zawarta w Poznaniu w dniu ……… r. po przeprowadzeniu postępowania w formie zapytania ofertowego pomiędzy
Miasto Poznań reprezentowane przez Jacka Fokt dyrektora Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2
im. Tadeusza Szeligowskiego 61-127 Poznań, ul. Bydgoska 4 NIP 209-00-01-440, Regon 631257822 zwaną dalej
Zamawiającym
a
firmą ……. NIP ……… Regon reprezentowaną przez………………., zwanego dalej Wykonawcą.
Zamawiający oraz Wykonawca zwani są w dalszej części umowy łącznie „Stronami”, a każdy indywidualnie „Stroną”.
§1
1.

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z warunkami zapytania ofertowego oraz ofertą
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, świadczyć usługę przewozu uczniów Poznańskiej Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego z zajęć na basenie Termy Maltańskie 61-028
Poznań,
ul.
Termalna
1
do
siedziby
szkoły
61-127
Poznań
ul. Bydgoska 4. Wyjazd autokaru sprzed siedziby basenu o godz. 9.15 od dnia 6 września
2016 r. do dnia 23 czerwca 2017 r. - z wyłączeniem dni wolnych i ferii zimowych, w następujących dniach
tygodnia:
wtorek
środa
czwartek
piątek

maksymalna ilość przewożonych uczniów i opiekunów - 50,
maksymalna ilość przewożonych uczniów i opiekunów - 55,
maksymalna ilość przewożonych uczniów i opiekunów - 30,
maksymalna ilość przewożonych uczniów i opiekunów - 55.
§2

1.

Wykonawca oświadcza, iż zatrudnia kierowców posiadających stosowne, przewidziane przepisami
uprawnienia.

2.

Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymywanie właściwego stanu technicznego pojazdów wskazanych do
realizacji przedmiotu umowy, w tym przestrzeganie terminów badań technicznych pojazdów oraz
posiadanie polisy OC i NNW.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania stanu technicznego autokaru oraz trzeźwości kierowcy.

4.

W razie niemożliwości wykonania przewozu uczniów i opiekunów własnym środkiem transportu,
Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

5.

Przewozy dzieci odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne
określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.), ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.) i innych przepisach
związanych z przewozem osób.
§3

1.

Wymaga się, aby wszystkim przewożonym uczniom i opiekunom zapewniono miejsca siedzące.

2.

Opiekę nad uczniami w czasie przewozu organizuje i zapewnia Zamawiający.
§4

1.

Z tytułu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę będzie mu przysługiwało wynagrodzenie:
a) stawka A (wtorek, środa, piątek) - cena brutto za jeden kurs = …. zł
b) stawka B (czwartek) - cena brutto za jeden kurs = ….. zł

2.

W cenę wykonanej usługi wliczone zostały koszty m.in. paliwo i opłata parkingowa.

3.

Wykonawca będzie wystawiał fakturę za wykonaną usługę w cyklach miesięcznych.
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4.

Płatność za wykonaną usługę Zamawiający będzie regulował przelewem bankowym w ciągu
14 dni od daty otrzymania faktury, na konto Wykonawcy.

5.

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odsetki w ustawowej wysokości, za każdy dzień
opóźnienia płatności po terminie określonym w § 4 ust. 4.
§5

1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian, i/lub rezygnacji z przewozu w sytuacjach od niego
niezależnych (przykładowo: zmiana planu lekcji, konkursy, wycieczki, zawody sportowe, dzień wolny od
zajęć dydaktycznych).

2.

W powyższych sytuacjach Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
§6

1.

Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach
i wysokościach:
a) 800,00 zł za jednorazowe odstąpienie od realizacji usługi przy założeniu, iż minimum
1 dzień przed terminem Zamawiający zostanie poinformowany o niemożności realizacji usługi, z
zastrzeżeniem poniższego ustępu,
b) w każdym przypadku nienależytego wykonania umowy (niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy) w kwocie 1.000,00 zł.
§7

W przypadku zmian wynikających z organizacji roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmian w/w harmonogramu
w trakcie trwania umowy.
§8
1.

Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę zachowując 1 miesięczny okres wypowiedzenia.

2.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie.

3.

Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli ogłoszona zostanie upadłość lub likwidacja
Wykonawcy, gdy nastąpi zakończenie działalności jego firmy.
§9

1.

Niniejsza umowa obowiązuje w okresie od dnia 6 września 2016 r. do dnia 23 czerwca 2017 r.

2.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10

1.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2.

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z umową rozstrzygane będą przez sąd powszechny
właściwy dla Zamawiającego.
§ 11

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca

Zamawiający

2

