
Umowa FE _

zawarta dnia 2015 r. pomiędzy:

Gminą Opoczno z siedzibą w Opocznie ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno NIP: 768-171-75-75, zwaną
dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Burmistrza Opoczna Pana Rafała Kądzielę

a

firmą: z siedzibą w , NIP:
reprezentowaną przez _

zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.) na pOdstawie art. 4 ust. 8 tejże ustawy.

§2

l. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na sukcesywne
świadczenie usług przewozu osób środkiem transportu o wielkości odpowiedniej do ilości osób
zgłoszonych w indywidualnym zleceniu przewozu.

2. Wykonawca wykona usługi związane z przewozem zgodnie z warunkami określonymi w
zaproszeniu do składania ofert.

3. Wykonawca wykona od l do 7 zadań, t.j. (wybrać właściwe):

I ZADANIE.

Lp. Trasawycieczki Ilość Miejsce docelowe
Termin Ilość Przybliżony
(miesiąc) uczestników czas trwania

Mroczków Gościnny 50 - Opoczno
Oczyszczalnia ścieków

30
1 ul. Krótka 1- Mroczków Gościnny 1 luty uczniów+2 Ok.2h

50
w Opocznie, ul. Krótka 1

opiekunów

II ZADANIE'

Lp. Trasa wycieczki Ilość Miejsce docelowe
Termin Ilość Przybliżony
(miesiąc) uczestników czas trwania

Mroczków Gościnny 50 - Łódź, ul. Łódź - Ogród
Krzemieniecka 36/38, ul. Botaniczny, Palmiarnia 70 uczniów

2 Piłsudskiego 61, ul. KopcińSkiego 1 oraz Muzeum marzec +5 Ok.10h
31, ul. Pomorska 16 - Mroczków Geologiczne, opiekunów
Gościnny 50 Plonetarium

III ZADANIE'

Lp. Trasawycieczki Ilość Miejsce docelowe
Termin Ilość Przybliżony
(miesiąc) uczestników czas trwania

Mroczków Gościnny 50 - Uniejów, Termy Uniejów, ul. 70 uczniów

3 ul. Zamkowa 3/5 - Mroczków 1 Zamkowa 3/599-210 czerwiec +4 Ok.10h
Gościnny 50 Uniejów opiekunów

IV ZADANIE'

Lp. Trasawycieczki iloŚĆ Miejsce docelowe
Termin Ilość Przybliżony
(miesiąc) uczestników czas trwania

Opoczno ul. Szkolno 11-
Oczyszczolnia Ścieków

30 osób, w
4 Opoczno, ul. Krótka 1- Opoczno 1 marzec tym 3 Ok. 2 h

ul. Szkolna 11
ul. Krótka 1w Opocznie

opiekunów
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V ZADANIE:

Trasawycieczki Ilość Miejsce docelowe
Termin Ilość Przybliżony

Lp.
(miesiąc) uczestników czas trwania

Opoczno, ul. Szkolna 11 - Januszewice 60 osób, w
5 Januszewice Leśniczówka 100- l Leśniczówka 100, kwiecień tym 5 Ok. 5 h

Opoczno, ul. Szkolna 11 26-300 Opoczno opiekunów

VI ZADANIE:

Lp. Trasawycieczki Ilość Miejsce docelowe
Termin Ilość Przybliżony
(miesiąc) uczestników czas trwania

Opoczno, ul. Szkolna 11- Różanna
Zakład 30 osób, w

6 l Unieszkodliwienia kwiecień tym 3 Ok.3h
- Opoczno, ul. Szkolna 11

Odpadów Różanna opiekunów

VII ZADANIE:

Trasawycieczki Ilość Miejsce docelowe
Termin Ilość Przybliżony

Lp.
(miesiąc) uczestników czas trwania

Bogusławice 82C, 97-
Opoczno, ul. Szkolna 11- 320 Bogusławice, 60 osób, w

7 Bogusławice 82C - Opoczno, ul. l Gospodarstwo maj tym 5 Ok. 10 h
Szkolna 11 agroturystyczne - opiekunów

Stadnina

§3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w zadaniu nr w
terminie podanym w indywidualnym zleceniu przewozu stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

2. Przez wykonanie umowy rozumie się świadczenie usługi przewozu uczestników jednodniowych
wycieczek zgodnie z trasą wycieczki wynikającą z zadania.

§4

1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu, o którym mowa w § 2 ust 3
wynosi (wybrać właściwe) :

I ZADANIE
1. zł netto + VAT 23% (tj . zł) czyli łącznie brutto zł
(słownie: ).

II ZADANIE
1. zł netto + VAT 23% (tj. zł) czyli łącznie brutto zł
(słownie: ).

III ZADANIE
1. zł netto + VAT 23% (tj . zł) czyli łącznie brutto zł
(słownie: ).

IV ZADANIE
1. zł netto + VAT 23% (tj . zł) czyli łącznie brutto zł
(słownie: ).

V ZADANIE
1. zł netto + VAT 23% (tj .. zł) czyli łącznie brutto zł
(słownie: ).

VI ZADANIE
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1. zł netto + VAT 23% (tj . zł) czyli łącznie brutto zł
(słownie: ).

VII ZADANIE
1. zł netto + V AT 23% (tj . zł) czyli łącznie brutto zł
(słownie: ).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l, obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność
Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.

§5

l. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj.
aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego - wymaganą na podst. art. 5 ust. l
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414).

2. Wykonawca oświadcza, że pojazdy samochodowe, które będą wykorzystywane do realizacji
przedmiotu umowy posiadają aktualne ubezpieczenie OC i NW (odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów).

3. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy pojazdami posiadającymi
aktualne badania techniczne i przystosowanymi do przewozu osób.

4. Zamawiający będzie zlecał przewóz osób każdorazowo faxem - na nr podany w ust. 8 - z 7
dniowym wyprzedzeniem.

5. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia autokaru we wskazane przez Zamawiającego
miejsce nie później niż na 30 min. przed terminem planowanego odjazdu.

6. W przypadku awarii lub zdarzenia drogowego podczas wykonywania przewozu osób,
Wykonawca podstawi autokar zastępczy w czasie nie dłuższym, niż 3 godz. od powzięcia
wiadomości o awarii lub zdarzeniu drogowym.

7. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach
dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest: tel.
________ ,fax _

8. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących
realizacji przedmiotu umowy jest tel.
________ ,fax _

9. Po każdorazowym wykonaniu zlecenia przewozu osób usługa będzie potwierdzana protokołem
odbioru - stanowiącym załącznik nr 2 do umowy - podpisanym przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w zleceniu oraz przez kierowcę pojazdu, który
wykonywał przewóz osób.

§6

l . Zamawiający zastrzega zastosowanie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 4 pkt l umowy za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, licząc od ustalonego
terminu danego transportu,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w
wysokości 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 pkt l umowy,

c) za opóźnienie w pOdstawieniu autokaru zastępczego o którym mowa w § 5 ust. 5 - 0,3 %
wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. l za każdą rozpoczętą
kolejną godzinę zwłoki, licząc od czasu określonego w § 5 ust. 5.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, zgłoszone
faxem Wykonawcy, w terminie krótszym niż 2 dni przed terminem wycieczki, w wysokości 20 %
wartości wynagrodzenia ustalonego w § 4 pkt l umowy,

b) w przypadku odstąpienia zgłoszonego Wykonawcy, w terminie dłuższym niż 2 dni przed terminem
wycieczki Zamawiającemu nie nalicza się kar umownych.
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4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na
zasadach ogólnych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy bez dodatkowego wezwania do zapłaty

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni w przypadku nie
wykonania umowy w terminie określonym w indywidualnym zleceniu przewozu.

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać
uzasadnienie.

§ 7

l. ZAMAWIAJĄCY ureguluje należność za przedmiot zamówienia przelewem na wskazany rachunek
bankowy w ciągu 30 dni roboczych od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto wskazane na fakturze.

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Faktura będzie wystawiona na:

Nabywca/Płatnik
Gmina Opoczno
26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6
NIP: 768-171-75-75

§8

l. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie.
2. Spory wnikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby

ZAMAWIAJĄCEGO.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy

i dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1

ZLECENIE PRZEWOZU Nr _/15

dla firmy _

Gmina Opoczno realizując umowę nr __ /15 z dnia składa zamówienie na

przewóz uczestników jednodniowej wycieczki ekologicznej w dniu na trasie

Miejsce podstawienia autokaru: , godz. _

Osobą upoważnioną w imieniu gminy Opoczno do potwierdzenia odbioru usługi przewozu

osóbjest _

Należność zostanie uregulowana przelewem po otrzymaniu faktury, przez:

Gmina Opoczno
26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6
NIP: 768- 171-75-75

*/ niepotrzebne skreślić

IN!~~TOR
Magd'e,~jbowSka
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Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI PRZEWOZU OSÓB

Niniejszym potwierdzam wykonanie zlecenia przewozu osób na jednodniową
wycieczkę dla Gminy Opoczno przez firmę

Godzina wyjazdu

Godzina powrotu

Trasa

z: I do:

Usługa została wykonana bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*

Uwagi:

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

*/ niepotrzebne skreślić
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