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Fundusze 
Europejskie "z.owsz.e. Unia Europejska 

Europejski Fundusz Spo!eanll Program Regionalny serce Polski 

UMOWA Nr l1NE/2018 

zawarta w dniu 04 kwietnia 2018r. pomiędzy GMINĄ GZY z siedzibą w: Gzy 9, 06-126 
Gzy, powiat pultuski, woj. mazowieckie REGON: 130378114, NIP: 568 - 15 45 - 506 
zwaną w treści umowy "Zamawiającym", reprezentowanym przez GMINĘ w imieniu której 
działają: 

1. Wójt Gminy - Barbara Polańska 
2. przy kontrasygnacie Skarbnika - Eweliny Stawińskiej 
a Firmą 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie Spółka Akcyjna 
w likwidacji 
z siedzibą w: Ciechanowie, ul. Płocka 13 
zarejestrowaną w: Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000086166 
reprezentowanym przez: 
1. Likwidatora - Zbigniewa Załęskiego 
REGON: 000617137. NIP: 566-000-52-59 
zwaną w dalszej części umowy " Wykonawcą" 
Umowa zawarta jest na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późno zm.). 

§1 
1. 	 Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: 
"Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów gimnazjum i szkół podstawowych 
położonych na terenie gminy Gzy w ramach projektu "Nowoczesna edukacja w Gminie 
Gzy" w roku szkolnym 2017/2018". 

" 
2. Projekt Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy współfinansowany jest z Europejskiego 

"
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. 

3. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

2) Oferta Wykonawcy z dnia 14.03.2018r. 


§2 

1. 	 Usługa będzie wykonywana od dnia 04.04.2018r. do 30.06.2018r. 

2. 	 Szczegółowy harmonogram trasy dowożenia ustali Zamawiający z Wykonawcą usługi 

w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy. 

Przewoźnik rozliczy wykonaną usługę na rzecz Zamawiającego w zestawieniu miesięcznym. 

§4 
1. 	 Ustala się cenę netto za 1 km w wysokości 3,80 zł. 

2. 	 Ustala się cenę brutto za 1 km w wysokości 4,10 zł. 

3. 	 Należność z tytułu wykonania usługi będzie uregulowana przez Zamawiającego 
w okresach miesięcznych - po wykonaniu usługi, w terminie 30 dni od otrzymania 
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faktury wystawionej naj wcześniej w ostatnim dniu wykonania przewozu w danym 
miesiącu przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

4. 	 Płatność będzie obejmowała tylko faktycznie przejechane km. 

5. 	 Wykonawca na fakturze zobowiązany jest zawrzeć następujące informacje: 

Nabywca: 

Gmina Gzy 

Gzy 9, 06-126 Gzy 

NIP 568-15-45-506 


Odbiorca: 

Urząd Gminy Gzy 

Gzy 9, 06-126 Gzy. 


§5 
1. 	 W przypadku awarii autobusu Wykonawca ma obowiązek podstawić autobus zastępczy 

do przewozu uczniów w ciągu 30 minut, a w przypadku braku takiej możliwości 
zawiadamia niezwłocznie o tej przeszkodzie Zamawiającego, który będzie mógł zlecić 
wykonanie usługi innemu przewoźnikowi. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić 
Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę między wynagrodzeniem wypłaconym 
przewoźnikowi, który zastępczo wykonał usługę a wynagrodzeniem, jakie uzyskałby 
Wykonawca, gdyby usługę wykonał. 

2. 	 Koszty związane z zastępczym wykonaniem usługi będą potrącone z faktury 
Wykonawcy. 

3. 	 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie przewozu 
wskutek działania siły wyższej lub okoliczności, którym nie mógł zapobiec ani 
przeciwstawić się (śnieżyce, bardzo duże oblodzenie lub zamglenie, wichury, blokada 
drogi, itp.). Za niewykorzystaną usługę z tych przyczyn, w konkretnych dniach 
wynagrodzenie nie przysługuje, chyba że Wykonawca wykaże, że wykonał część usługi i 
poniósł z tego tytułu koszty, co najmniej takie jakby usługa była wykonana prawidłowo. 

§6 
Zamawiający zapewni opiekę uczniom przewożonym w autokarze. 

Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez 
§
zZchowania okresu wypowiedzenia, w trybie 

natychmiastowym, w następujących przypadkach: 
1) Wykonawca nie spełnia wymogów zapewniających bezpieczeństwo przewożonym 

uczniom, 
2) z uwagi na zły stan techniczny lub estetyczny autobusu, 
3) niewłaściwy sposób wykonywania usługi przez kierowcę autobusu, 
4) Wykonawca utracił prawo do dysponowania autobusem, którym wykonywał usługę 

dowożenia. 
§8 

Strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
w postaci aneksu pod rygorem nieważności podpisanego przez obydwie strony. 

§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 
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właściwy dla Zamawiającego. 

Umowa została sporządzona w 3 

dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy 
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§ 10 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy 

§11 

Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo 

§12 
jednobrzmiących egzemplarzach, egzemplarz 
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SAMOCHODOWEJ w CIECHANOWIE 
SPÓŁKA AKCYJNA-w LI KWtDACJI 
06--400 Ciechanów, uL Płocka 13 

tel. 23 672 44 81, tel/fax 23672 24 40 
NIP 566-000-52-59 




