UMOWA - projekt
Zawarta w dniu ……….w Wietrzychowicach pomiędzy: Gminą Wietrzychowice adres:
Urząd Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19 reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Wietrzychowice …………………………..
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy………………………
zwaną dalej Zamawiającym
a
zwanym dalej Wykonawcą
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pod nazwą: ,,Usługi
transportowe w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wietrzychowicach w roku szkolnym 2021/2022''
§2
1. Przedmiotem umowy są usługi polegające na dowozie dzieci i młodzieży do Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Wietrzychowicach.
2. Pod pojęciem dowóz uczniów rozumie się przywóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz do miejsca zamieszkania.
3. Usługa będzie świadczona jako komunikacja zamknięta. Szczegółowy wykaz tras oraz ich
długość będzie określona w oparciu o plany nauczania w poszczególnych placówkach , do
których dowożeni są uczniowie. Wykaz tras będzie aktualizowany w zależności od zmian
w planach lekcji /podziałach godzin/ w poszczególnych placówkach, bądź innych uzasadnionych przyczyn powodujących zmianę przebiegu tras.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia, wiedzę i kwalifikacje oraz
możliwości techniczne wynikające z przepisów prawa do wykonania przedmiotu umowy.
§3
W ciągu całego okresu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
1. Dwóch sprawnych technicznie autobusów w tym: Jeden autobus o minimalnej liczbie 60
miejsc siedzących i jednego autobusu o minimalnej liczbie miejsc siedzących 58.
2. Autobusy te zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą spełniać warunki, które są wymagane dla autobusów szkolnych. Stan techniczny autobusów świadczących usługę musi
zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z autobusów posiada ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde
żądanie Zamawiającego. Usługi świadczone będą tymi autobusami, które zostały wykazane w złożonej ofercie.
3. Odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody przejazdów.
4. Przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów.
5. W przypadku awarii autobusu - zastępczego środka transportu.
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi objętej niniejszą umową bardzo
sumiennie i z należytą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru jego działalności.
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2. Wykonawca zobowiązuje się niezawodnie i punktualnie podstawić autobusy na wyznaczonych przystankach początkowych, umożliwić korzystanie z przewozu wszystkim uczniom
oczekującym na tych przystankach i na ustalonych przystankach pośrednich.
3. Wykonawca zatrudni kierowców, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
4. Wykonawca zapewnia ubezpieczenie przewożonych uczniów od NW i OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
§5
1. Przedmiot umowy Wykonawca będzie realizował siłami własnymi.
2. Wykonawca nie może łączyć przewozu uczniów z przewozami innych osób.
§6
1.Umowa zostaje zawarta na czas określony tj., od dnia 01 września 2021 roku do dnia 30
czerwca 2022 roku.
§7
1. Za wykonanie usługi określonej w § 1 przyjęto cenę ofertową:
a) Cena netto liczona za 1 km –……………
b) Cena brutto liczona za 1 km – ………….
w tym podatek VAT w wysokości - ……
2. Całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy za cały okres obowiązywania umowy nie
może przekroczyć kwoty brutto – ……. (słownie: ……… ), która została obliczona wg
schematu:
Średnia dzienna długość trasy w km x cena ofertowa brutto za 1 km = dzienny koszt dowozu
x liczba dni nauki w roku szkolnym 2021/2022 tj:…………………………………………….
Średnia dzienna długość trasy w km x cena ofertowa netto za 1 km = dzienny koszt dowozu x
liczba dni nauki w roku szkolnym 2021/2022 tj: ……………………………………………….
3. Wynagrodzenie określone w § 7 pkt 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i uwzględnia
wszelkie niezbędne koszty wykonania przedmiotowej umowy.
4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w § 7 pkt 1 niniejszej umowy.
§8
1. Zapłata za wykonanie usługi dowozów uczniów – nastąpi w oparciu o ilość rzeczywiście
przejechanych kilometrów po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w którym
świadczona była usługa na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w
ciągu 15 dni kalendarzowych. Dowodem potwierdzającym ilość przejechanych kilometrów będzie miesięczny wykaz przejechanych kilometrów podpisany przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.
2. Faktury za usługi stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 48 1090 1838 0000 0001 3354 7827 w ciągu 15 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT .
3. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
4. Zwłoka w zapłacie prawidłowo wystawionej faktury VAT - spowoduje obowiązek zapłaty
przez Zamawiającego odsetek ustawowych.
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5. W przypadku zaistnienia w fakturze VAT nieprawidłowości Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich niezwłocznego usunięcia. Za datę dostarczenia faktury będzie uznana data
dostarczenia faktury z poprawioną treścią.
6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT
7. Strony umowy upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze
swej strony jako odbiorcy faktur.
§9
1.Wykonawca zapewnia Zamawiającego, iż w przypadku wystąpienia na trasie awarii autobusu - zabezpieczy dodatkowy środek transportu w terminie nie późniejszym niż do 15 minut.
§ 10
1. Wykonawca ustanawia …….. - jako osobę odpowiedzialną za koordynację działań ze
strony Wykonawcy i upoważnioną do kontaktów roboczych z Zamawiającym.
2. Zamawiający ustanawia ………- jako osobę odpowiedzialną za koordynację działań ze
strony Zamawiającego i upoważnioną do kontaktów roboczych z Wykonawcą oraz wykonywania kontroli prawidłowego wykonywania umowy o której mowa w § 11 niniejszej
umowy.
§ 11
1.Zamawiający ma prawo kompleksowej i wyrywkowej kontroli sposobu wykonywania usługi w tym w szczególności stanu technicznego pojazdów, posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia OC i NNW oraz dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i kwalifikacje.
2.Zamawiajacy ma prawo , bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji finansowych, odwołać
dowóz uczniów pod warunkiem ,że odwołanie nastąpi telefonicznie lub pisemnie , z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem , wyniku:
a)decyzji władz oświatowych lub instytucji upoważnionych do kontroli i wprowadzania
zmian w działalności jednostek oświatowych
§ 12
Strony ustalają odpowiedzialność finansową w formie kar umownych z następujących
tytułów i w podanych wysokościach:
a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność – 10% umownego miesięcznego wynagrodzenia brutto
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
- odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20%
umownego miesięcznego wynagrodzenia brutto.
- każde nie dowiezienie uczniów na zajęcia lekcyjne – 350 zł
- każdy spóźniony dowóz na zajęcia lekcyjne – 90 zł
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie przewozu
spowodowanego złymi warunkami atmosferycznymi (gołoledź, zaspy, mgła) lub nieprzejezdnością dróg spowodowana klęską żywiołową lub wypadkiem drogowym.
1.
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§ 13
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie:
1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy,
2) zmiany nazwy zadania,
3) wystąpienia zdarzeń losowych takich jak: śmierci Wykonawcy – dotyczy Wykonawcy
będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
§ 14
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie
w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
§ 15
1.Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu
prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i
likwidacyjnego.
§ 16
1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamówień publicznych, i przepisy dotyczące przewozu osób.
§ 17
1.Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 18
1.Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują
się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia
kompromisu, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu powstałego przy realizacji niniejszej umowy, będzie to sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 19
1.Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
§ 20
1.Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Formularz ofertowy dla zapytania ofertowego na realizacje zadania: Usługi Transportowe
w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach.
2) wykaz taboru samochodowego , którym dysponuje Wykonawca
4

3) wykaz osób niezbędnych do wykonania zamówienia , którymi dysponuje Wykonawca
4) oświadczenie o posiadaniu uprawnień

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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