Umowa Nr PSP 7/…../17
Zawarta dnia 02 stycznia 2017r.
pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie,
ul. Świerczewskiego 74a
reprezentowaną przez:
1. Romana Matyjaszczyka – Z-ca Dyrektora Szkoły
2. Danutę Hekawa- Główny Księgowy
zwanym dalej Zamawiającym,
a firmą:
…………………………………………….
Reprezentowaną przez: ……………………………………………………..
Zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na podst. art. 4 pkt 8
cytowanej ustawy. Zgodnie z Zarządzeniem nr 1103/B/2014 Burmistrza Świebodzina z dnia
12 maja 2014r.
§2
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na :
„usługę dowozów dzieci autobusem z PSP 7 na basen miejski i z powrotem” zgodnie z
załączonym formularzem ofertowym
2. Gwarancja na przedmiot zamówienia 6 miesięcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonywania usługi w
konkretnym dniu w związku z organizacją pracy w szkole po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy przynajmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem.
§3
1. Wykonawca zobowiązuję się wykonać usługę o której mowa w § 2 ust. 1 sukcesywnie
wg zapotrzebowania zamawiającego od 02 stycznia 2017r. do 23 czerwca 2017r.
2. Przez wykonanie usługi rozumie się: zapewnienie transportu autobusowego uczniów
PSP 7 ze szkoły na basen i z powrotem w dni normalnej nauki szkolnej.
§4
1. Jednostkowa cena za wykonanie usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 wynosi netto …..
+VAT ……….
czyli łącznie brutto ………………
(słownie: ………………………………/100)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i
odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów
związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia i nie podlega zmianie w trakcie jej
trwania.

§5
1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy, w ciągu 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT po każdym miesiącu wykonywania usługi.
2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
− niewykonania usługi w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w
§ 4,
− odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających
Wykonawcę w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 4.
2. Karę, o której mowa w ust.1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia
mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest
upoważniony do potracenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach
ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.
§7
W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności
jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu
stron.
§9
Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
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