Załącznik Nr 6

UMOWA Nr …../18
na realizację usługi przewozowej dzieci i uczniów z terenu Gminy Narew oraz niektórych
miejscowości z terenu innych gmin w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 3 września do 31
grudnia 2018 r.
W dniu ………………. 2018 r. w Narwi, ul. A. Mickiewicza 101 pomiędzy:
Gminą Narew, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, NIP 603 00 12 962, REGON 050659556
reprezentowaną przez Andrzeja Pleskowicza - Wójta Gminy, zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą” w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego
w trybie zapytania o cenę Or.271. 27.2018 zawarto umowę o następującej treści:
§ 1.
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę przewozową przewozy dzieci i uczniów z terenu Gminy Narew oraz niektórych miejscowości z terenu innych
gmin na zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, zabawy choinkowe, zawody, wyjazdy edukacyjne itp.
w miarę potrzeb w okresie obowiązywania umowy. Ewidencję wymienionych wyjazdów
prowadzić będzie Dyrektor Zespołu szkolno – Przedszkolnego w Narwi.
5. Wykonawca zapewnieni odpowiednią opiekę, przewożonym pasażerom oraz czuwać
będzie nad przestrzeganiem przez nich zasad bezpieczeństwa w czasie przejazdu, jak również
wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego. Opiekunem powinna być osoba pełnoletnia, nie
karana, sprawna fizycznie oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za działanie opiekuna oraz za bezpieczeństwo pasażerów
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
6. Jeżeli przedmiot umowy będzie realizowany po drogach gminnych, Zamawiający
zobowiązuje się do utrzymania dróg gminnych w stanie nie gorszym niż w chwili zawarcia
niniejszej umowy (stan ten jest znany Wykonawcy), a zwłaszcza zapewnienia ich przejezdności
w okresie zimowym.
§ 2.
Strony wskazują następujące osoby do nadzoru nad realizacją niniejszej umowy:
1) ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………….
2) ze strony Wykonawcy ………………………………………………………………………
§ 3.
W przypadku zaistnienia po stronie Wykonawcy czasowych trudności w świadczeniu usługi
w uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się
do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług.
§ 4.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających
z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie przewozu.
2. Wykonawca przedkłada zamawiającemu kopię zawartej polisy OC w zakresie
prowadzonej działalności. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia OC
w zakresie prowadzonej działalności w przypadku jego wygaśnięcia w czasie trwania umowy
i do przedłożenia Zamawiającemu kopii polisy.

§ 5.
1. Płatność wynagrodzenia za usługę przewozową następować będzie na podstawie noty
księgowej wystawianej przez Wykonawcę za okresy miesięczne. Jej wysokość stanowić będzie
iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za 1 km zaoferowanej w ofercie przez Wykonawcę.
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty przelewem na konto wskazane przez
Wykonawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia noty. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu
środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy.
§ 6.
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od 3 września do 31 grudnia 2018 r.
§ 7.
1. Strony umowy postanawiają, że przypadku nieterminowego opłacenia wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
2. Strony mogą również dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 8.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem
dopuszczalności wprowadzania zmian umowy określonych w ustawie Prawo zamówień
publicznych.
§ 9.
Integralną częścią umowy jest Zapytanie o cenę oraz Oferta wykonawcy.
§ 10.
1. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie właściwy miejscowo sąd dla siedziby
Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze
stron.
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