Błonie, 27 marca 2017 r.

ZAPYTANIE CENOWE
Zamawiający – Gmina Błonie z siedzibą w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie zaprasza do
składania ofert cenowych na realizację usługi pn. „Dowóz dzieci na wyjazdy edukacyjne”
w ramach projektu pn: ”Nauka bez tajemnic – wsparcie uczniów z terenu gminy Błonie
poprzez wyrównywanie ich szans edukacyjnych oraz wykorzystanie nauczania opartego
na metodzie eksperymentu”, o numerze RPMA.10.01.02-14-5110/16, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie dzieci miejsc edukacji
zlokalizowanych na trzech trasach, w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w ramach
realizacji projektu pn. ”Nauka bez tajemnic – wsparcie uczniów z terenu gminy Błonie
poprzez wyrównywanie ich szans edukacyjnych oraz wykorzystanie nauczania opartego
na metodzie eksperymentu” o numerze RPMA.10.01.02-14-5110/16, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Usługa jest podzielona na poszczególne trasy oraz liczbę uczestników które przedstawia
Tabela 1, 2, 3, 4
Tabela 1 dotyczy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Błoniu,
ul. Poniatowskiego 19, 05-870 Błonie
Trasa

Zbiórka

Miejsce edukacji

Liczba
przewozów

Liczba
uczestników

1

SP 1

Centrum Nauki
Kopernik Warszawa

7

350

2

SP 1

Muzeum
2
Etnograficzne/Muzeum
Ziemi Warszawa

110

3

SP 1

Obserwatorium
Astronomiczne –
Piwnice pod Toruniem

2

110

11

570

SUMA
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Tabela 2 dotyczy Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza
Korczaka w Błoniu, ul. Narutowicza 21, 05-870 Błonie
Trasa

Zbiórka

Miejsce edukacji

Liczba
przewozów

Liczba
uczestników

1

SP2

Centrum Nauki
Kopernik Warszawa

9

450

2

SP2

Muzeum
2
Etnograficzne/Muzeum
Ziemi Warszawa

110

3

SP2

Obserwatorium
Astronomiczne –
Piwnice pod Toruniem

2

110

13

670

SUMA

Tabela 3 dotyczy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach (Szkoła Podstawowa),
ul. Błońska 62, 05-870 Błonie
Trasa

Zbiórka

Miejsce edukacji

1

ZSwB Szkoła
Podstawowa

Centrum Nauki Kopernik 4
Warszawa

192

2

ZSwB Szkoła
Podstawowa

Muzeum
Etnograficzne/Muzeum
Ziemi Warszawa

2

110

3

ZSwB Szkoła
Podstawowa

Obserwatorium
Astronomiczne –
Piwnice pod Toruniem

2

110

8

412

SUMA

Liczba
Liczba
przewozów uczestników
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Tabela 3 dotyczy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach (Gimnazjum), ul.
Błońska 62, 05-870 Błonie
Trasa

Zbiórka

Miejsce edukacji

1

ZSwB Gimnazjum

Centrum Nauki Kopernik 4
Warszawa

192

2

ZSwB Gimnazjum

Muzeum
Etnograficzne/Muzeum
Ziemi Warszawa

2

110

3

ZSwB Gimnazjum

Obserwatorium
Astronomiczne –
Piwnice pod Toruniem

2

110

8

412

SUMA

Liczba
Liczba
przewozów uczestników

2. USZCZEGÓŁOWIENIE TRAS:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Błoniu, ul. Poniatowskiego 19,
05-870 Błonie
Trasa I – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Błoniu, ul. Poniatowskiego
19, 05-870 Błonie
●Błonie – Warszawa (Centrum Nauki KOPERNIK) - loco Błonie.
●Liczba uczestników: 7 przejazdów, łącznie 350 uczniów + opiekunowie, 2-3 na każdy
przejazd.
●Orientacyjny czas trwania wycieczki: dojazd do Warszawy – godzina, powrót godzina,
pobyt w Centrum Nauki – co najmniej 3 godziny
●Termin: 2017 rok III – VI; IX-XII, I-VI 2018; dokładne terminy zależne od możliwości
zakupu biletów, dni powszednie/sobota.
Trasa II – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Błoniu,
ul. Poniatowskiego 19, 05-870 Błonie
●Błonie - Warszawa (Muzeum Etnograficzne/Muzeum Ziemi) - loco Błonie
●Liczba uczestników: 2 przejazdy; 110 uczniów + opiekunowie, 2-3 na każdy przejazd.
●Orientacyjny czas trwania wycieczki: dojazd do Warszawy – godzina, powrót godzina,
pobyt w Muzeum – co najmniej 2-3 godziny
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●Termin: 2017 rok III – VI; IX-XII, I-VI 2018; dokładne terminy zależne od możliwości
zakupu biletów, dni powszednie/sobota
Trasa III – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Błoniu,
ul. Poniatowskiego 19, 05-870 Błonie
●Błonie – Toruń (Obserwatorium Astronomiczne UMK) - loco Błonie
●Liczba uczestników: 2 przejazdy; 110 uczniów + opiekunowie, 2-3 na każdy przejazd.
●Orientacyjny czas trwania wycieczki: 3 godziny dojazd, 3 godziny powrót, co najmniej 3
godziny zwiedzania.
●Termin: 2017 rok III – VI; IX-XII, I-VI 2018; dokładne terminy zależne od możliwości
zakupu biletów, dni powszednie/sobota
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu,
ul. Narutowicza 21, 05-870 Błonie
Trasa I – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka
w Błoniu, ul. Narutowicza 21, 05-870 Błonie
●Błonie – Warszawa (Centrum Nauki KOPERNIK)- loco Błonie
●Liczba uczestników: 9 przejazdów, łącznie 450 uczniów + opiekunowie, 2-3 na każdy
przejazd.
●Orientacyjny czas trwania wycieczki: dojazd do Warszawy – godzina, powrót godzina,
pobyt w Centrum Nauki – co najmniej 3 godziny
●Termin: 2017 rok III – VI; IX-XII, I-VI 2018; dokładne terminy zależne od możliwości
zakupu biletów, dni powszednie/sobota.
Trasa II – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka
w Błoniu, ul. Narutowicza 21, 05-870 Błonie
●Błonie - Warszawa (Muzeum Etnograficzne/Muzeum Ziemi)- loco Błonie
●Liczba uczestników: 2 przejazdy; 110 uczniów + opiekunowie, 2-3 na każdy przejazd.
●Orientacyjny czas trwania wycieczki: dojazd do Warszawy – godzina, powrót godzina,
pobyt w Muzeum – co najmniej 2-3 godziny
●Termin: 2017 rok III – VI; IX-XII, I-VI 2018; dokładne terminy zależne od możliwości
zakupu biletów, dni powszednie/sobota
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Trasa III – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka
w Błoniu, ul. Narutowicza 21, 05-870 Błonie
●Błonie – Toruń – loco Błonie
●Liczba uczestników: 2 przejazdy; 110 uczniów + opiekunowie, 2-3 na każdy przejazd.
●Orientacyjny czas trwania wycieczki: 2 godziny dojazd, 2 godziny powrót, co najmniej 3-4
godziny zwiedzania.
●Termin: 2017 rok III – VI; IX-XII, I-VI 2018; dokładne terminy zależne od możliwości

zakupu biletów, dni powszednie/sobota
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach – Szkoła Podstawowa, ul. Błońska 62,
05-870 Błonie
Trasa I – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach (Szkoła Podstawowa),
Błońska 62, 05-870 Błonie
●Bieniewice – Warszawa (Centrum Nauki KOPERNIK) – loco Bieniewice

●Liczba uczestników: 4 przejazdy, łącznie 192 uczniów + opiekunowie, 2-3 na każdy
przejazd.
●Orientacyjny czas trwania wycieczki: dojazd do Warszawy – godzina, powrót godzina,
pobyt w Centrum Nauki – co najmniej 3 godziny
●Termin: 2017 rok III – VI; IX-XII, I-VI 2018; dokładne terminy zależne od możliwości
zakupu biletów, dni powszednie/sobota.
Trasa II – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach (Szkoła Podstawowa),
ul. Błońska 62, 05-870 Błonie
●Bieniewice - Warszawa (Muzeum Etnograficzne/Muzeum Ziemi) – loco Bieniewice
●Liczba uczestników: 2 przejazdy; 110 uczniów + opiekunowie, 2-3 na każdy przejazd.
●Orientacyjny czas trwania wycieczki: dojazd do Warszawy – godzina, powrót godzina,
pobyt w Muzeum – co najmniej 2-3 godziny
●Termin: 2017 rok III – VI; IX-XII, I-VI 2018; dokładne terminy zależne od możliwości
zakupu biletów, dni powszednie/sobota
Trasa III – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach (Szkoła Podstawowa),
ul. Błońska 62, 05-870 Błonie
●Bieniewice – Toruń – loco Bieniewice
●Liczba uczestników: 2 przejazdy; 110 uczniów + + opiekunowie, 2-3 na każdy przejazd.
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ul.

●Orientacyjny czas trwania wycieczki: 2 godziny dojazd, 2 godziny powrót, co najmniej 3-4
godziny zwiedzania.
●Termin: 2017 rok III – VI; IX-XII, I-VI 2018; dokładne terminy zależne od możliwości
zakupu biletów, dni powszednie/sobota
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach – Gimnazjum, ul. Błońska 62,
05-870 Błonie
Trasa I – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach (Gimnazjum), ul. Błońska 62,
05-870 Błonie
●Bieniewice – Warszawa (Centrum Nauki KOPERNIK) – loco Bieniewice

●Liczba uczestników: 4 przejazdy, łącznie 192 uczniów + opiekunowie, 2-3 na każdy
przejazd.
●Orientacyjny czas trwania wycieczki: dojazd do Warszawy – godzina, powrót godzina,
pobyt w Centrum Nauki – co najmniej 3 godziny
●Termin: 2017 rok III – VI; IX-XII, I-VI 2018; dokładne terminy zależne od możliwości
zakupu biletów, dni powszednie/sobota.
Trasa II – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach (Gimnazjum), ul. Błońska 62,
05-870 Błonie
●Bieniewice - Warszawa (Muzeum Etnograficzne/Muzeum Ziemi) – loco Bieniewice
●Liczba uczestników: 2 przejazdy; 110 uczniów + opiekunowie, 2-3 na każdy przejazd.
●Orientacyjny czas trwania wycieczki: dojazd do Warszawy – godzina, powrót godzina,
pobyt w Muzeum – co najmniej 2-3 godziny
●Termin: 2017 rok III – VI; IX-XII, I-VI 2018; dokładne terminy zależne od możliwości
zakupu biletów, dni powszednie/sobota
Trasa III – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach (Gimnazjum), ul. Błońska 62,
05-870 Błonie
●Bieniewice – Toruń – loco Bieniewice
●Ilość uczestników: 2 przejazdy; 110 uczniów + + opiekunowie, 2-3 na każdy przejazd.
●Orientacyjny czas trwania wycieczki: 2 godziny dojazd, 2 godziny powrót, co najmniej 3-4
godziny zwiedzania.
●Termin: 2017 rok III – VI; IX-XII, I-VI 2018; dokładne terminy zależne od możliwości

zakupu biletów, dni powszednie/sobota
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3. OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA USŁUGI
●przewozy uczniów odbywać się będą środkami transportu spełniającymi wymagania
techniczne określone w szczegółowych przepisach.
●Wykonawca winien posiadać polisę OC od skutków prowadzonej działalności
gospodarczej.
●Wykonawca musi posiadać licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie
przewozu osób.
●Wykonawca rozpocznie naliczanie kilometrów z chwilą wyjazdu z miejsca zbiórki danej
Szkoły.
●W cenę przejazdu wliczone będą koszty m.in. parkingów, przejazdów drogami płatnymi.
●Zmawiający powiadomi Wykonawcę min. 7 dni przed wyjazdem o terminie realizacji
wyjazdu i miejscu zbiórki.
●Zamawiający dokona płatności za przejazdy przelewem w terminie 21 dni od dnia
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
●Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy kserokopie: licencji na przewóz osób,
dowodów rejestracyjnych autobusów, praw jazdy kierowców oraz polisy OC od prowadzonej
działalności gospodarczej.
●Wykonawca winien dysponować min. trzema autobusami z wystarczającą liczbą miejsc
siedzących oraz min. trzema kierowcami.
●Wykonawca samodzielnie ustali najkorzystniejszą trasę dojazdu do miejsca docelowego.
4. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
●Cenę ofertową stanowić będzie cena brutto za 1 wozokilometr podana na formularzu
oferty. Podana cena jest ceną obowiązującą i niezmienną w okresie trwania umowy.
●Wykonawca poda również szacunkową cenę za wykonanie całej usługi.
●Cena podana na druku oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.
5. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
●Kryterium oceny ofert: cena– waga 100%
●Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną za 1 wozokilometr
6. SKŁADANIE OFERT
●Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
●Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Rynek 6, 05-870
Błonie, Biuro Obsługi Interesanta do dnia 7 kwietnia 2017 do godz. 14.00.
●Oferty złożone po terminie nie będą oceniane przez Zamawiającego.
●Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.blonie.pl
7. WYBÓR WYKONAWCY
●Zamawiający dokona wyboru oferty, Wykonawcy który przedstawi najkorzystniejszą ofertę
w oparciu o cenę za 1 wozokilometr.
●Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Błoniu, ponadto Wykonawcy zostaną powiadomieni
mailowo.
8. INNE INFORMACJE
●Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Aldona Cyranowicz –
Koordynator projektu - tel. 601873105
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●Załączniki do niniejszego zapytania cenowego:
- druk oferty
- wzór umowy

OFERTA
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Błonie reprezentowana przez
Burmistrza Błonia
.........................................................
pieczęć wykonawcy

Odpowiadając zaproszenie do składania ofert cenowych na:
„Dowóz dzieci na wyjazdy edukacyjne” w ramach projektu pn: ”Nauka bez tajemnic –
wsparcie uczniów z terenu gminy Błonie poprzez wyrównywanie ich szans edukacyjnych
oraz wykorzystanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu”
SKŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE CAŁEGO ZAMÓWIENIA
ZA CENĘ OFERTOWĄ
Łączna szacunkowa cena wg wzoru:
1 wozokilometr brutto x 410 km

cena brutto wynosi ........................................ PLN
słownie : .............................................................................................................
............................................................................................................. złotych
w tym:
cena jednostkowa za 1 wozokilometr
cena brutto wynosi ........................................ PLN
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...................................
miejscowość, data

...............................................................................
pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

Oświadczenia
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem usługi przyjmujemy ją nie wnosząc do niej
żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
Warunki płatności
1. Akceptujemy proponowane przez Zamawiającego w SIWZ warunki rozliczenia i płatności.
2. Szczegółowe warunki rozliczenia i płatności określa wzór umowy załączony do niniejszej SIWZ.

Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:
osoba do kontaktu .............................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
(podać adres)
tel.: ……………………….......……………..
faks: …………………………………………
e-mail: ……………………………………….

...................................
miejscowość, data

..........................................................................
pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę
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WZÓR
U M O W A Nr . . . . . . . . . . . . . . . . .
zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w Błoniu
pomiędzy :
Gminą Błonie z siedzibą w Błoniu przy ul. Rynek 6,
NIP: 118-17-88-623, REGON: 013 271 230
reprezentowaną przez:
mgr Zenona Reszkę - Burmistrza Błonia
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Bogumiły Koprowskiej
zwaną dalej Zamawiającym,
a firmą: …...................................................................................................................
z siedzibą w….......................... ,przy ..........................................................
NIP. …............................. , REGON …........................
reprezentowaną przez :
1. ….......................................
zwaną dalej Wykonawcą ,
wyłonioną w w toku zapytania ofertowego, w którym termin składania ofert wyznaczono na
dzień 7 kwietnia 2017r.
z którą została zawarta umowa następującej treści:
Przedmiot umowy
§ 1.
1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do
wykonania przedmiotu zamówienia pn.:
„Dowóz dzieci na wyjazdy edukacyjne” w ramach projektu pn: ”Nauka bez tajemnic –
wsparcie uczniów z terenu gminy Błonie poprzez wyrównywanie ich szans edukacyjnych
oraz wykorzystanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu”
zgodnie z warunkami zawartymi w umowie oraz:
a) ofercie Wykonawcy sporządzonej zgodnie z opisem usługi zawartym w zaproszeniu do
składania ofert cenowych
2. Wykonawca oświadcza, że:
a) posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
pojazdami samochodowymi, ważną w okresie obowiązywania umowy,
b) w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi objętej umową dysponuje w pełni sprawnymi
pojazdami.
3. Wykonawca nie ma prawa przekazywać ani zlecać podmiotom trzecim prowadzenia w
całości lub części usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.
4. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy
spełniający warunki pojazdu podstawowego.
5. Wykonawca podczas wykonywania przewozu dzieci na poszczególnych trasach nie może
przewozić osób trzecich.
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6. Wykonawca jest zobowiązany na wniosek Zleceniodawcy zrealizować usługę przewozu
dziecka wraz z rodzicem/prawnym opiekunem.
Termin wykonania
§ 2.
1. Wymagany termin realizacji zamówienia:
2017 rok IV – VI; IX-XII, I-VI 2018; dokładne terminy zależne od możliwości zakupu
biletów, dni powszednie/sobota
Obowiązki Wykonawcy
§ 3.
1. Wykonawca obowiązany jest:
a) wykonywać usługę zgodnie z umową i zaleceniami Zamawiającego,
b) posiadać stosowne uprawnienia do wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia,
c) zapewnić bezpieczeństwo i opiekę podczas przewozu dzieci do placówek,
d) zapewnić bezpieczeństwo w drodze z pojazdu do budynku szkoły czy przedszkola i
odwrotnie,
e) zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny oraz wygodę i należytą obsługę,
f) zapewnić środki łączności podczas przewozu np. telefon komórkowy,
g) prowadzić dokumentację przewozową (karty drogowe pojazdów obsługujących przewóz
potwierdzone podpisem i pieczątką placówki o obecności dowożonych dzieci w danym
miejscu),
h) zapewnić ciągłość usługi oraz informować Zamawiającego o istotnych dla prawidłowego
świadczenia usługi utrudnieniach, a w przypadku awarii pojazdu świadczącego przewóz
niezwłoczne do podstawienia pojazdu zastępczego,
i) zapewnić aby pojazdy do przewozu dzieci były sprawne pod względem technicznym i
właściwie oznakowane.
2. Wykonawca odpowiada za szkodę wynikłą wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania
kursowania środka przewozowego z jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek
wykonywania usługi objętej umową oraz koszty wszelkich roszczeń (odszkodowań) osób
trzecich, spowodowanych nieprawidłowym wykonaniem usługi.
4. Pojazdy, którymi będą przewożone dzieci muszą być przystosowane do przewozu dzieci ze
względu na ich wiek.
Przedstawiciele Stron
§4
1. Osobą odpowiedzialną za realizację usługi i kontakt z Zamawiającym, ze strony
Wykonawcy będzie …........................................
2. Z ramienia Zamawiającego usługę nadzorować będzie osoba Koordynator Pani Aldona
Cyranowicz.
Warunki płatności
§ 5.
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie ceny jednostkowej podanej na formularzu złożonej
oferty:
a) kwota …............ zł brutto, w tym kwota …... zł stanowi … % pod. VAT,
za 1 wozokilometr przejechanej trasy. Kwota netto wynosi …....................... zł.
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2. Sposób naliczenia będzie przemnożeniem cen jednostkowych netto podanych przez
faktycznie wykonane wozokilometry powiększone o należny podatek VAT.
3. Rozliczenie umowy będzie odbywać się na podstawie faktur wystawionych
przez Wykonawcę po potwierdzeniu faktycznie wykonanych wozokilometrów w kartach
drogowych przez dyrektorów placówek.
4. Cena jednostkowa podana przez Wykonawcę w ofercie będzie niezmienna przez cały okres
obowiązywania umowy.
7. Wynagrodzenie zostanie przekazane przelewem z konta Zamawiającego w terminie 21dni
od daty złożenia faktury u Zamawiającego.
Kary umowne
§ 6.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :
a) w przypadku nie wykonania usługi w kwocie 1.000,00 zł, za każdy dzień z przyczyn,
za które odpowiada Wykonawca,
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca w wysokości 20. 000,00 zł.
§ 7.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy :
a) karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego z przyczyn leżących po jego
stronie, jednak innych niż przewidziane w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r. - 1. 000,00 zł
b) ustawowe odsetki za opóźnienie w uregulowaniu należności.
2. Zamawiający odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia
poważnych uchybień i nieprawidłowości w realizacji umowy lub powierzenia usługi
osobom trzecim, bądź opóźnienia w wykonaniu usługi trwającego dłużej niż 10 dni, bądź
dwukrotnego niezrealizowania przewozu z winy Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy
§8.
1. Zamawiający odstąpi od umowy ze skutkiem natychmiastowym wraz z obciążeniem
karami umownymi w przypadku gdy Wykonawca:
a) nie będzie przestrzegał przepisów lub spowoduje zagrożenie,
b) nie będzie dotrzymywał warunków umowy,
c) bez zgody Zamawiającego powierzy wykonanie usługi innej osobie,
d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać
uzasadnienie.
Postanowienia końcowe
§ 9.
1.Wszelkie spory powstałe w trakcie wykonywania umowy Strony będą rozstrzygać w
drodze reklamacyjnej i polubownej, a w przypadku jej nieskuteczności - przed Sądem
powszechnym, właściwym dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy będzie odszkodowanie na ogólnych zasadach art. 471 k.c.
§ 10.
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1. Zmiana treści umowy może nastąpić jedynie w określonych przypadkach i wymaga
formy pisemnej w postaci porozumienia dodatkowego ( aneksu ) do umowy.
2. Zmiana treści umowy może nastąpić w sytuacjach:
2.1. - zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, w takim przypadku wysokość
wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalona będzie każdorazowo na dzień
wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego),
2.2. - w innych przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
a które nie mają wpływu na wybór Wykonawcy w przeprowadzonym zapytaniu
cenowym, takich jak np. zwiększenie lub zmniejszenie ilości tras, zmiana przebiegu tras.
2.3- rezygnacji Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia. W takim
przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane świadczenia oraz
udokumentowane koszty, związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. O wszelkiego rodzaju zmianach mogących mieć wpływ na zmianę liczby tras bądź zmianę
przebiegu tras, Zamawiający powiadamia Wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu
informacji od szkoły/ośrodka lub rodzica/opiekuna prawnego.
§ 11.
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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