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Załącznik nr 5

UMOWA NR RZP.271.1.10.2018
Zawarta w dniu …………….. r. pomiędzy Gminą Mściwojów z siedzibą w Mściwojowie,
59-407 Mściwojów 43 , NIP 695-13-99-921, REGON 390647417 reprezentowaną przez
………………………………………………………………………………….
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Monika Białek
zwaną w dalszej części „Zamawiającym” ,
a
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym/ ą przez
1………………….……………………………………………………
zwanym/ą dalej „ Wykonawcą” o następującej treści:
§1
1. Zadanie zostało zlecone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 r. , poz. 1579 ze zm.)
2. Przedmiotem umowy jest dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019 zgodnie
z ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, według niżej określonych tras
przewozu :
1) Kurs 1 - dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Targoszynie i Szkoły Podstawowej
w Snowidzy (zajęcia lekcyjne w Marcinowicach): Szacunkowa długość trasy 28 km, uczniów
98, w tym: - do Szkoły Podstawowej w Targoszynie i Szkoły Podstawowej w Snowidzy (zajęcia
lekcyjne w Marcinowicach) wyjazd o godz.710 z miejscowości: Siekierzyce 3 uczniów, Zimnik
3+1 uczniów, Niedaszów 3+8 uczniów, Rogoźnica-Targoszyn 8+22 uczniów, Drzymałowice
10uczniów, Marcinowice 25 uczniów, Luboradz 4+11 uczniów,
2) Kurs 1 - powrót uczniów ze Szkoły Podstawowej w Targoszynie o godz. 1330 : Szacunkowa
długość trasy 13 km, uczniów 54, w tym: - do miejscowości: Targoszyn (przy kurniku) – 2
uczniów, Drzymałowice 10 uczniów, Marcinowice 25 uczniów, Luboradz 11 uczniów,
Niedaszów 8 uczniów;
3) Kurs 2 - powrót uczniów ze Szkoły Podstawowej w Snowidzy (zajęcia lekcyjne
w Marcinowicach) o godz. 1435: Szacunkowa długość trasy 14 km, uczniów 9, w tym: - do
miejscowości: Niedaszów 3 uczniów, Zimnik 3 uczniów, Siekierzyce 3 uczniów;
3. W kilometrażu nie uwzględniono dojazdu przewoźnika z bazy do przystanków
początkowych tras dowozu oraz odjazdu z przystanków końcowych trasy, które zapewnia
we własnym zakresie Wykonawca.
§2
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin przewozu odpowiednio do godzin
rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych w szkołach.
§3
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano czynności wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:
1) zmiany przepisów prawa - dopuszczalna zmiana w umożliwiająca dostosowanie
postanowień umowy lub jego przedmiotu do nowych przepisów,
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2) konieczności zastosowania innej stawki VAT - dopuszcza się zmianę w zakresie ceny
brutto o wartość wynikającą ze zmiany stawki VAT,
3) w każdym przypadku gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do punktualnego i solidnego zabezpieczenia dowozu.
2. Wykonawca nie może odwołać żadnego kursu. W przypadku awarii środka transportu lub
innych przyczyn Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego środka
transportu bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów z tym związanych.
W przypadku niezapewnienia zastępczego środka transportu Zamawiający na koszt
i ryzyko Wykonawcy zamówi transport zastępczy. W takim przypadku Zamawiający może
odstąpić od umowy z przyczyn, za które winę ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić opiekunowi wyznaczonemu przez Zamawiającego,
pełnienie opieki nad dziećmi w autobusie przewożącym dzieci na wskazanych trasach
i bezpłatnego przewozu w czasie opieki.
4. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przewozu odpowiada Wykonawca.
5. Wykonawca zapewni pojazdy dostosowane do przewozu odpowiedniej liczby dzieci na
poszczególnych trasach, posiadające, zgodnie z obowiązującymi przepisami oznakowanie
dla przewozu dzieci i młodzieży, sprawną automatykę wszystkich drzwi pojazdu
uruchamianą ze stanowiska kierowcy oraz miejsca siedzące dla wszystkich dowożonych
uczniów.
6. Pojazdy dowożące uczniów muszą być wyposażone w sprawną instalację grzewczą.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli dowozów w zakresie:
1) punktualności dowozów do szkół;
2) oznakowania samochodów służących do wykonywania zamówienia;
3) ogrzewania, warunków sanitarnych i technicznych pojazdu, którym wykonywany jest
przewóz.
§5
1. Odpowiedzialność za szkody na mieniu lub osobie spowodowane przy wykonaniu usług
przewozowych zarówno wśród przewożonych dzieci jak i osób trzecich ponosi
Wykonawca.
2. Zamawiający przy wykonaniu zamówienia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia
dodatkowych warunków wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie zmiany dni
przewozu dzieci w przypadkach wystąpienia nieprzewidzianych w planie dni nauczania
w czasie tygodnia np.: w sobotę za inny dzień w tygodnia.
§6
Umowa niniejsza obowiązuje od dnia 01-09-2018 r. do dnia 30-06-2019 r.
§7
1. Należność za wykonane usługi została ustalona w wyniku zapytania ofertowego –
wynagrodzenie za przewóz 1 ucznia miesięcznie (cena biletu miesięcznego) na trasie:
1) Kurs 1 dowóz cena :
……. zł brutto na trasie Siekierzyce – Szkoła Marcinowice
……. zł brutto na trasie Zimnik – Szkoła Targoszyn
……. zł brutto na trasie Zimnik – Szkoła Marcinowice
……. zł brutto na trasie Niedaszów – Szkoła Targoszyn
……. zł brutto na trasie Niedaszów – Szkoła Marcinowice
……. zł brutto na trasie Mściwojów – Szkoła Marcinowice
……. zł brutto na trasie Luboradz – Szkoła Targoszyn
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……. zł brutto na trasie Luboradz – Szkoła Marcinowice
……. zł brutto na trasie Targoszyn – Szkoła Marcinowice
……. zł brutto na trasie Marcinowice – Szkoła Targoszyn
……. zł brutto na trasie Drzymałowice – Szkoła Targoszyn
2) Kurs 1 powrót cena
……. zł brutto na trasie – Szkoła Targoszyn (przy kurniku)
……. zł brutto na trasie – Szkoła Targoszyn – Drzymałowice
……. zł brutto na trasie – Szkoła Targoszyn – Marcinowice
……. zł brutto na trasie – Szkoła Targoszyn – Luboradz
……. zł brutto na trasie – Szkoła Targoszyn – Niedaszów
3) Kurs 2 powrót cena :
……. zł brutto na trasie – Szkoła Marcinowice – Niedaszów
……. zł brutto na trasie – Szkoła Marcinowice – Zimnik
……. zł brutto na trasie – Szkoła Marcinowice - Siekierzyce
2. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z złożoną oferta miesięcznie wynosi:
brutto ………………………………. /słownie:……………………………………………../;
netto ……………………………………………. /słownie: …………………………………………………../.
3. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy
uzależniona będzie od ilości zakupionych biletów miesięcznych w danym miesiącu po
cenach określonych w ust. 1, w oparciu o obowiązującą listę uczniów dowożonych
z terenu gminy Mściwojów przedłożoną przez Zamawiającego.
4. W miesiącu, w którym planowane są ferie zimowe cena miesięczna obniżona będzie
o 50 %. Zniżka ta obejmuje jeden miesiąc w przypadku ustalenia ferii na przełomie dwóch
miesięcy.
5. Wynagrodzenie będzie wypłacane w okresach miesięcznych.
6. Cena biletu miesięcznego dla 1 ucznia nie może ulec zwiększeniu przez cały okres trwania
umowy.
7. Należność z tytułu realizacji usługi regulowana będzie w terminie 30 dni od daty złożenia
prawidłowo wystawionej faktury p rze le we m na rach un e k b an ko wy Wyko n awcy
/ n r ra ch un ku / …………………………………………………………………………………………………..
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§8
Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyny
leżącej po jego stronie w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za cały okres
świadczenia usługi.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprzestrzegania warunków
wynikających z § 1 i 4 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo zastosować
i naliczyć karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za cały okres
świadczenia usługi.
Niezależnie od zastosowania kar umownych Zamawiający może dochodzić swoich strat
i szkód związanych z niewykonaniem zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy na
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z kwoty wynagrodzenia.
Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie będą
przedmiotem cesji.
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§9
Ubezpieczenie
W dniu zawarcia umowy, Wykonawca pozostaje ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
i zobowiązuje się kontynuować je nie krócej niż do dnia zakończenia wykonania
przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność i wszelkie koszty z tytułu strat materialnych oraz
następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu
umowy.
Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie musi obejmować również
szkody wyrządzone przez podwykonawcę/ców.
Kopia dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w ust. 1 i 3
stanowi załącznik od umowy. Kopię dowodu ubezpieczenia potwierdzającą kontynuację
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia pod rygorem odstąpienia od umowy
z winy Wykonawcy.

§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy
pisemnej.
§ 11
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:
1) Zapytanie ofertowe,
2) Oferta Wykonawcy,
3) Kopia dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w § 9
ust.4.
§12
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie przepisy
ustawy: Prawo zamówień publicznych, Prawo przewozowe oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§13
Wszelkie zmiany mogące wyniknąć na tle wykonania przedmiotowej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu sądom rzeczowo właściwym dla siedziby Zamawiającego.
§14
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 dla Zamawiającego 1
dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający

