WZÓR

U M O W A Nr ……/ 2 0 1 9
Zawarta w dniu
r., pomiędzy:
Gminą Wilczyce z siedzibą w Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce posiadającym REGON 830409790 oraz
NIP 864-17-97-723, reprezentowana przez:
Pana Roberta Palucha - Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Pani Agnieszki Wrzosek – Skarbnik Gminy
zwaną w treści umowy ,,Zamawiającym’’,
a ……………………………………. z siedzibą w …………………………………, posiadający nr NIP:
……………………………….,
zwanym w treści umowy ,,Wykonawcą’’ o następującej treści:

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług przewozowych
związanych z ,,Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wilczycach w roku szkolnym 2019/2020’’
w czasie i z trasami przejazdów ustalonymi na podstawie szczegółowych warunków zamówienia
określonych w zapytaniu ofertowym stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować dowóz i odwóz uczniów na n/w trasach:
1) trasa nr 1 – Wilczyce –Studzianki – Pielaszów – Przezwody- – Pęczyny - Wilczyce (szkoła) dowóz 28 km i odwóz 28 km
2) trasa nr 2 – Wilczyce – Wilczyce Ostra Góra – Wilczyce (szkoła) – dowóz 7 km i odwóz 7 km
3) trasa nr 3 – Wilczyce –Zagrody – Dacharzów - Tułkowice – Wilczyce - Wilczyce (szkoła) dowóz 12 km i odwóz 12 km.
4) trasa nr 4 - Wilczyce – Bugaj – Wilczyce (szkoła) - dowóz 10 km i odwóz 10 km
5) trasa nr 5 – Wilczyce – Kolonie Wilczyce – Wilczyce (szkoła) – dowóz 12 km i odwóz
12 km

Ogółem 138 [km] dziennie.
2. Przedmiotowe usługi przewozowe świadczone przez Wykonawcę będą realizowane wyłącznie w dni
nauki szkolnej w okresie od dnia 2 września 2019 r. do dnia 26 czerwca 2020 r.. Wykonawca jest
zobowiązany do wykonania przedmiotowych usług przewozowych zgodnie z n/w warunkami:
1) rozpoczęcie dowozu uczniów do szkoły nie wcześniej niż o godz. 700,
2) dowóz uczniów do szkoły najpóźniej na godzinę 745,
3) odwóz uczniów po zakończeniu zajęć szkolnych około godziny 1330 – 1445.
3. Dowóz i odwóz uczniów odbywać się będzie zgodnie z rozkładem jazdy opracowanym wspólnie
z Zamawiającym na początku obowiązywania umowy, późniejsze zmiany w rozkładzie jazdy wymagają
akceptacji Zamawiającego.
4. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na:
a) skróceniu godzin nauki (np. rekolekcje, święto szkoły itp. uroczystości)
b) odpracowywaniu zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo
wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo
wolnym od pracy w sobotę,
Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie przez Zamawiającego o zmianie terminu dowozu
lub odwozu uczniów,
5. Wykonawca z o zaistniałych zmianach, o których mowa w ust. 2 zostanie powiadomiony niezwłocznie
przez Zamawiającego.
§3
Umowa zostaje zawarta na czas określony od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy tj. świadczenia usług przewozowych
uczniów / dowozu i odwozu/ na trasach wymienionych w § 2 ust. 1 umowy ustala się zgodnie
z załącznikiem Nr 1 formularz ofertowy w kwocie: ………………. zł /netto/, powiększonej
o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT 8% - ……………… zł, co daje ………………. zł
/brutto/, słownie:………………………….. /brutto/.
Przyjmuje się, że zgodnie z załącznikiem Nr 1 formularz ofertowy wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie świadczenia usługi na trasach określonych w § 2 ust. 1 tj. dowóz i odwóz uczniów na
wszystkich trasach łącznie za jeden dzień świadczenia przedmiotowych usług ustala się w kwocie:
………………. zł/dzień /netto/, słownie: …………………… /dzień /netto/ z zastrzeżeniem ust. 6
przyjmując stawkę za 1km w wysokości ……… zł /netto/.
Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego.
Rozliczenie finansowe z Wykonawcą będzie realizowane w cyklu miesięcznym po wykonaniu
przedmiotowej usługi.
Należności za wykonanie przedmiotu umowy będą regulowane przelewem z konta Zamawiającego w
Banku Spółdzielczym w Sandomierzu O/Wilczyce nr 65942900042001009002960001 w terminie do
7 dni od dnia przedłożenia faktury Zamawiającemu na konto Wykonawcy tj.
…………………………………………. .
W przypadku zmiany w organizacji zajęć szkolnych dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia,
określonego w ust. 2.

§5
1. Wykonawca odpowiada za punktualny przewóz uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem.
2. Wykonawca zwolniony będzie z odpowiedzialności określonej w ust. 1, w przypadku zaistnienia
przeszkód spowodowanych przez: zaspy śnieżne, gołoledź, powódź.
3. Zamawiający ma prawo do kontroli punktualnego przewozu uczniów i wyciągnąć w stosunku do
Wykonawcy stosownych konsekwencji, o których mowa w § 9.
4. W razie zmiany ustalonych dni nauki szkolnej Zamawiający zobowiązany jest powiadomić
Wykonawcę w terminie 2 dni przed wprowadzeniem zmiany.

§6
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdemu przewożonemu uczniowi miejsca siedzącego
w pojeździe.
2. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany podstawić pojazd zastępczy celem realizacji
kursu zgodnie z harmonogramem przewozów.

§7
1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
1) dokonywania przewozu pojazdem o złym stanie technicznym,
2) powtarzających się uchybień określonych w § 9,
3) innych przypadków zagrażających bezpieczeństwu przewożonych uczniów.

§8
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów.
2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zawrze
umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków
w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, którą okaże w dniu podpisania umowy.

§9
1. Strony postanowiły, że będą naliczane kary w wysokości 5 % wynagrodzenia, za ostatni miesiąc
rozliczeniowy, o którym mowa w § 4 ust. 5 za:
1) zgłaszane przez rodziców uczniów bądź dyrektora szkoły opóźnień lub odjazdów przed czasem
wynikającym z rozkładu jazdy częściej niż raz w tygodniu;

2) nie dojeżdżanie do wszystkich miejscowości wymienionych na trasach o których mowa § 2 ust. 1.
3) wykonywanie dowozu i odwozu uczniów pojazdami innymi niż określone w ofercie bez
powiadomienia wcześniej o tym Zamawiającego.
2. Naliczone kary będą realizowane przez potrącenie z przedłożonej do zapłaty faktury, na co Wykonawca
wyraża zgodę.

§ 10
1. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) zmiany tras przejazdów i ilości kilometrów w przypadku gdy liczba uczniów ulegnie zmianie.
2) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany tras i ilości kilometrów obliczone proporcjonalnie do liczby dziennej kilometrów
i dni pozostałych do wykonania umowy według stawki za 1km przewozu określonej
w ofercie i umowie.
b) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w drodze aneksu na piśmie pod rygorem
nieważności.

§ 11
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią strony zobowiązują się
rozstrzygać polubownie w drodze mediacji, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia
przekazać je do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Przed wystąpieniem na drogę sądową strony zobowiązują się do wyczerpania postępowania
reklamacyjnych .
3. Postępowanie reklamacyjne polega na :
1) pisemnym wystąpieniem do drugiej strony z konkretnym żądaniem, które powinno wskazywać
podstawę prawną oraz uzasadnienie.
2) brak odpowiedzi w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o reklamacji poczytuje się za
odmowę uznania roszczenia, co w konsekwencji skutkuje wyczerpaniem trybu postępowania
reklamacyjnego.

§ 12
Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

§ 13
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA

.........................................

ZAMAWIAJĄCY

...............................................
(podpis i pieczęć wójta gminy)

.................................................

……………...................…………
(podpis i pieczęć skarbnika gminy)

