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Załącznik nr 3 - Wzór umowy

UMOWA 
NR …………………………..



zawarta …………………………… w Rybniku pomiędzy:
Miastem Rybnik z siedzibą w Rybniku (44-200), ul. Bolesława  Chrobrego 2, zwanym 
w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
Naczelnika Wydziału Rewitalizacji i Analiz		- Alinę Rożek,
Kierownika Referatu Rewitalizacji 		- Hannę Lach-Musioł,
a przyjmującym zamówienie,
……….…………………………………………………………………………………………
(nazwa)
………………………………………………………………………………………….……., 
(adres)
reprezentowanym przez:
……….…………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, funkcja, pesel)
………………………………………………………………………………………….……., 

zwanym dalej Wykonawcą.

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu uczniów biorących udział w wizytach studyjnych na obszarach rewitalizowanych Rybnika, zorganizowana w ramach Projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgodnie 
z Opisem przedmiotu zamówienia i Ofertą Wykonawcy.

§ 2
Termin realizacji usługi od 27 kwietnia 2018 r. do 8 czerwca 2018 r.

§ 3
	Wykonawca zobowiązuje się do: 
	zapewnienia autokarów umożliwiających 46 przejazdów w ramach realizacji wizyt studyjnych, dysponujących co najmniej taką liczbą miejsc siedzących jak wskazano w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszej umowy,

zapewnienie specjalistycznego autokaru dostosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, zgodnie z obowiązującymi przepisami o przewozie osób niepełnosprawnych dla przejazdu, dla którego  w harmonogramie (kolumna uwagi) wskazano „autokar dostosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich” z zastrzeżeniem § 3 ust. 5.
przewozu uczniów i opiekunów na trasach ustalonych przez Zamawiającego. 
	Planowana trasa wizyty studyjnej:
	wyjazd: szkoła wskazana w harmonogramie –  w przybliżeniu godz. 09:00
	miejsca przejazdu/postoju według harmonogramu obejmujące:
	dzielnicę Paruszowiec-Piaski: ul. Mikołowska obok Dworca PKP (miejsce postoju autokaru – postój przy przystanku Paruszowiec-Piaski Przemysłowa),

dzielnicę Chwałowice: os. przy ul. 1 Maja (postój dla autokaru przy przystanku Rybnik Chwałowice Pętla, w razie spotkania się dwóch autokarów na tej samej trasie, drugi autokar parkuje na pętli autokarowej),
dzielnicę Niedobczyce: miejsce postoju autokaru przy Domu Kultury Niedobczyce,  ul. Barbary 23, 
dzielnicę Niewiadom: Zabytkowa Kopalnia Ignacy (miejsce postoju autokaru przy kopalni ul. Mościckiego 3),
dzielnicę Śródmieście: miejsce postoju autokaru parking przy Klasztornej 3 (Zespół szpitalny im. Juliusza Rogera).
	miejsce powrotu: szkoła wskazana w harmonogramie -  w przybliżeniu godz. 16:30
	Trasa wizyty studyjnej wskazana jest w harmonogramie, może ulec niewielkim modyfikacjom dokonanym przez Koordynatora wizyty studyjnej, który pozostanie 
w kontakcie telefonicznym z Wykonawcą. Koordynatorzy wskażą Wykonawcy miejsca odjazdu autokaru spod poszczególnych szkół.
	Zamawiający zapewnia postój w wyznaczonych przez siebie miejscach.
	Wykonawca zapewnia przejazd pojazdami wyposażonymi co najmniej w tyle miejsc siedzących dla pasażerów ile jest uwzględnionych w harmonogramie, wyposażonymi
 w sprawne urządzenia wentylacyjne (klimatyzację, nadmuch) z funkcją chłodzenia i ogrzewania, sprawny system nagłośnienia (mikrofon, głośniki), miejsca siedzące przeznaczone dla dzieci wyposażone w pasy bezpieczeństwa, data produkcji pojazdów nie może być wcześniejsza niż styczeń 2000 r., pojazdy posiadają ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NNW oraz aktualne badania techniczne.
	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów podczas transportu.
	Zamawiający zastrzega, że termin wskazany w § 2 może ulec zmianie, o czym poinformuje Wykonawcę najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną zmianą.
	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.


§ 4
	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zadań powierzonych podwykonawcom.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
	w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdą godzinę opóźnienia związaną z realizacją przedmiotu zamówienia wynikającą z winy Wykonawcy, 
	w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
	Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 2 nie pokryją w całości szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 5
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powziął wiedzę w związku z wykonaniem przedmiotu umowy. Obowiązek ten trwa także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy.
§ 6
	Zamawiający zapłaci Wykonawcy ………… zł brutto za kompleksowo zrealizowaną usługę. 
Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, po podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu pełnionych przez niego czynności objętych niniejszą umową.
Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Usługa jest finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

§ 7
	Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: ...............................................
	Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 642-001-07-58.


§ 8
Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego.
	Zgoda o której mowa w ust. 1 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9
	Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: ….……………………….

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ............…………………...
	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. Zmiana ta wymaga pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub Wykonawcy pod rygorem nieważności.

§ 10
Wszelkie sprawy sporne mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.



Załączniki do umowy:
- Harmonogram



...........................................                                                                	...........................................
ZAMAWIAJĄCY                                                     	WYKONAWCA


