UMOWA NR
/2016
W dniu
r. pomiędzy Gminą Osieck,
reprezentowaną przez:
Panią Karolinę Zowczak –Wójta Gminy Osieck
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Joanny Bujańskiej,
NIP 826-11-70-716
zwaną dalej "Zamawiającym",
a
NIP 822-000-38-78, REGON 000616391
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z
dnia ….07.2016 r.,
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania sprzedaż biletów
miesięcznych odbywający się na podstawie art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o
uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego usługi
polegającej na
codziennym dowożeniu uczniów w dni nauki szkolnej, z poszczególnych wsi do Zespołu
Szkół w Osiecku, ul. Warszawska 61.
a także odwożenie uczniów po zajęciach szkolnych, przez okres:
od 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2016r.
z prawem opcji przedłużenia obowiązującej umowy do
ostatniego dnia nauki w roku szkolnym 2016/2017, czyli 30.06.2017r. w przypadku
odroczenia wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie
zbiorowym.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i zezwolenia wynikające z przepisów
szczególnych, dotyczących wykonywania krajowego, zarobkowego przewozu osób.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług przewozowych określonych w § 1, pkt 1
niniejszej umowy, w dni nauki szkolnej, od godz. 6:50 do godz. 16:10, na niżej
wymienionych trasach:
1. Osieck – Pogorzel – Osieck,
2. Osieck – Górki – Rudnik - Grabianka – Osieck,
3. Osieck – Wójtowizna – Czarnowiec – Lipiny – Natolin – Kościeliska Nowe – Osieck
4. Osieck - Osieck – Górki – Rudnik - Grabianka – Augustówka – Osieck.
§3
1. Na trasach wymienionych w § 2, pkt 1 i 2, dowożonych i odwożonych będzie około 200
uczniów dziennie, a usługa będzie realizowana jednym autokarem o ilości miejsc nie mniejszej
niż 44 w jednym autobusie.
2. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem zgłoszonych do przewozu następujących
autokarów:
które spełniają warunki dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych, a także zapewniają
bezpieczny przewóz dzieci.

3. Wykonawca, do wykonania przedmiotu umowy zobowiązuje się zatrudniać kierowców
posiadających wszystkie aktualne uprawnienia wymagane przepisami dotyczącymi przewozu
dzieci autobusem.
4. Wykonawca przez cały okres wykonywania usługi, objętej niniejszą umową, musi posiadać
pakiet ubezpieczeń OC i NW.
§4
1. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia w czasie przewozu opiekuna czuwającego
nad bezpieczeństwem dzieci w autobusie, podczas wsiadania i opuszczania pojazdu.
2. Osoby zatrudnione do opieki nad dziećmi w czasie przewozu muszą być pełnoletnie.
§5
Strony ustalają następujący termin wykonania przedmiotu umowy:
- rozpoczęcie realizacji usługi – od dnia 01 września 2016 r.
- zakończenie do 31 grudnia 2017 r. - w dni nauki szkolnej.
Z możliwością przedłużenia do 30 czerwca 2017r.
§6
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za 1 bilet miesięczny usługi stanowiącej przedmiot umowy
wynosi netto:
(słownie:)
Brutto:
zgodnie z ofertą wybraną w zapytaniu ofertowym z dnia ………………r.
2. Wynagrodzenie wymienione w ust.1 nie będzie waloryzowane do końca trwania umowy.
3. Wartość zamówienia ogółem (przez cały okres objęty umową) wynosi szacunkowo:
zł brutto.
§7
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
1. Bezpieczny przewóz uczniów do i ze szkoły
2. Punktualne odjazdy autokarów z przystanków oraz sprawne i bez opóźnień przewożenie
uczniów, nie powodujące zakłóceń w procesie dydaktycznym
3. Zdarzenia powodujące naruszenie obowiązujących przepisów, a w szczególności
przepisów Kodeksu Drogowego.
§8
Wykonawca ponosi wszelkie koszty usługi, remontu autokarów, obsługi technicznej
pojazdów, usunięcia awarii, zmiany cen paliw, wyposażenia opiekuna w kamizelkę odblaskową
oraz znak STOP itp.
§9
1. Rozliczenie za realizowaną usługę będzie dokonywane fakturami miesięcznymi.
2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisana przez osobę upoważnioną przez
Zamawiającego, miesięczne zestawienie biletów dla uczniów.
3. Faktury za wykonanie usługi będzie realizował Zamawiający z konta Urzędu Gminy w
BS Sobienie Jeziory/oddz. Osieck, po uprzednim sprawdzeniu pod względem merytorycznym
i rachunkowym.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury,
potwierdzonej przez Zamawiającego.
§ 10
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w ustalonym terminie oraz
trybie, obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary
umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) za każde nieterminowe, z winy Wykonawcy, dowiezienie lub odwiezienie dzieci w
wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego, zgodnie z § 6 pkt 3 niniejszej umowy,
b) za każde niedowiezienie lub nie odwiezienie dzieci w wysokości 0,08% wynagrodzenia
umownego, zgodnie z § 6 pkt 3 niniejszej umowy
3. Strony mogą dochodzić odszkodowań z tytułu szkód przewyższających kary umowne na
zasadach ogólnych.
§ 11
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie, w następujących
przypadkach:
1. Wykonawcy, gdy Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty za faktury i zwleka z
zapłatą dłużej niż 3 miesiące, licząc od terminu ustalonego w umowie.
2. Zamawiającemu, gdy Wykonawca niewłaściwie wykonuje przedmiot umowy, powodując
przerwy w nauce uczniów, bądź narażając dzieci na niebezpieczeństwo.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 12
1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę, przy zachowaniu trzymiesięcznego
terminu wypowiedzenia.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej
decyzji.
§ 13
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą
Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
2) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie
będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
3) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w
chwili zawarcia umowy,
4) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował
Zamawiający.
5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany Umowy.
3. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony
pod rygorem nieważności.
§ 14
1. W sprawach nienormowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy
Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
sąd właściwy terytorialnie dla Zamawiającego.
§ 15
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

