ZP.2141-10/2017								   Załącznik nr 9
PROJEKT UMOWY
zawarta w Tucholi w dniu …………………. pomiędzy:
Technikum Leśne , ul Nowodworskiego 9-13 , 89 – 500 Tuchola
reprezentowany przez:
Panią Dyrektor Anielę Czyżyk 
zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM
a
…………………………………………………………………………………………………
[NIP ………………………, REGON …………………………., KRS …………………….]
reprezentowaną przez ………………….……………..
zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ
§1
1. W wyniku przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza Wykonawcy przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. T dla uczniów Technikum Leśnego w Tucholi: 
za cenę jednostkową/za 1 osobę (brutto) ……………………………...................................zł 
słownie:………………………………………………………………………………………..
2. Wykonawca zobowiązuje się nie zmienić ceny jednostkowej przez czas trwania umowy za wyjątkiem zmian cen w wyniku zmiany stawki podatku VAT. 
§2
Umowa zostaje zawarta na okres od ………………r. do ………………r.
§3
Zamawiający zastrzega, iż liczba uczestników może się zmienić ze względu na zmienną ilość uczniów przechodzących do kolejnej klasy. 
§4
Nad prawidłową realizacją umowy po stronie Zamawiającego czuwać będzie pracownik T L. 
§5
1. Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia finansowana będzie przez 2 podmioty tj. Nadleśnictwo Tuchola oraz Nadleśnictwo Woziwoda zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 1 czerwca 2017r. pomiędzy ww. Nadleśnictwami a szkołą.
2. Płatność za wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia zostanie zrealizowana do końca 2017 roku.
3. Wykonawca będzie zobowiązany wystawić faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia na Nadleśnictwo Tuchola z siedzibą …………………, NIP: …………………. oraz na Nadleśnictwo Woziwoda z siedzibą w ………………, NIP: …………………… .
4. Wysokość poszczególnych kwot, na które opiewać będą faktury o których mowa w ust. 3 zostaną ustalone przed podpisaniem umowy z wykonawcą.
§6
1. Strony ustalają, iż naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy nastąpi poprzez zapłatę kar umownych. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną:
a) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy w przypadku powierzenia jej wykonania innemu podmiotowi gospodarczemu bez zgody Zamawiającego,
b) w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy w przypadku zwłoki w jej zakończeniu, za każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% ceny umownej, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
4. W przypadku, gdy kara nie pokrywa poniesionej szkody strona może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
6. W przypadku, gdy wynagrodzenie, o którym mowa w §1 ust. 1  niniejszej umowy zostanie  wypłacone Wykonawcy, a Wykonawca resztę zadania będzie wykonywał nienależycie, niezgodnie z zapisami niniejszej umowy lub odstąpi od realizacji jej zapisów, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego.
§7
Zmiana treści umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust 1 Pzp, wymagają formy pisemnej w formy aneksu pod rygorem nieważności, a ewentualne zmiany mogą być wprowadzane do niej tylko za zgodą obu stron.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
§9
Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§10
Integralną  część niniejszej umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta  Wykonawcy w przetargu nieograniczonym.

§11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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