Załącznik nr 10 SIWZ wzór umowy
Umowa zawarta w dniu …………….. r. w Brodach pomiędzy:
…………………………………………… zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
reprezentowanym przez:
………………………………………
przy kontrasygnacie
………………………………………
a
……………………………………….., zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą
reprezentowanym przez:
………………………………….….
§1
Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów
ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
§2
PRZEDMIOT ZAKRES I SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Zgodnie z wyborem oferty w ramach przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego (oferta wykonawcy stanowi
integralną część umowy) Wykonawca przyjmuje do realizacji:
Usługa dowozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Brody w okresie
od 01.09.2016 r. do 31.12.2017 r.
§3
OBOWIĄZKI STRON
1. Obowiązki Zamawiającego:
1.1. Zamawiający dostarczał będzie Wykonawcy imienne listy uczniów zawierające imię
i nazwisko ucznia, miejsce zamieszkania, adres i nazwę szkoły do dnia 25-tego każdego
miesiąca poprzedzającego kolejny miesiąc realizacji usługi.
2. Obowiązki Wykonawcy:
2.1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas
przewozu.
2.2. Dowozy będą realizowane z zapewnieniem przez Wykonawcę opieki i bezpieczeństwa
nad przewożonymi dziećmi poprzez zapewnienie miejsc siedzących dla wszystkich
przewożonych dzieci oraz zadbanie o bezpieczeństwo podczas wsiadania i wysiadania
z autobusu.
2.3. Wykonawca realizował będzie usługę autobusami wykazanymi w Załączniku nr 2 do
umowy – wykaz pojazdów, którymi realizowane będzie zamówienie. Warunkiem
umożliwiającym Wykonawcy zmianę autobusów, którymi realizowane będzie zamówienie
jest dostarczenie Zamawiającemu nowego wykazu autobusów wraz z kserokopiami dowodów
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rejestracyjnych. Zmiana autobusów nie może mieć negatywnego wpływu na jakość
i sprawność wykonania zamówienia.
2.4. Wykonawca realizował będzie usługę kierowcami wykazanymi w Załączniku nr 3 do
umowy – wykaz kierowców autobusów. Zamawiający dopuszcza zmianę kierowców
w trakcie realizacji zamówienia. Warunkiem tej zmiany jest dostarczenie przez Wykonawcę
nowego wykazu kierowców wraz z dokumentami potwierdzającymi ich uprawnienia
(kserokopie praw jazdy i świadectw dopuszczających do przewozu osób).
2.5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu okoliczności zawinionych przez
Wykonawcę, której następstwem będzie skierowanie przez poszkodowanego roszczenia
finansowego wobec Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do uwolnienia
Zamawiającego od odpowiedzialności i zaspokojenia roszczeń poszkodowanego.
2.6. Wykonawca zobowiązany jest do dochowania szczególnej staranności przy wykonaniu
przedmiotu umowy, zachowania szczególnej kultury osobistej, dbałości o zachowanie kultury
przez wszystkie osoby znajdujące się w pojeździe, zachowania szczególnej dbałości o stan
techniczny, higieniczny, czystość oraz estetykę pojazdu.
2.7. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego oraz w razie
potrzeby jednostki Policji i pogotowia ratunkowego o każdej awarii lub wypadku autobusu na
trasie w czasie wykonywania przewozu uczniów.
2.8. W przypadku awarii lub wypadku autobusu na trasie Wykonawca zobowiązany jest
podstawić niezwłocznie inny autobus i przewieźć uczniów na swój koszt innym autobusem
lub w inny sposób, zapewniający bezpieczeństwo i wygodę dzieci.
2.9. W przypadku niedowiezienia dzieci i młodzieży szkolnej do szkoły i ze szkoły w dniu
nauki Zamawiający dokona przewozu dzieci środkami zastępczymi na koszt Wykonawcy.
Przepis nie będzie miał zastosowania w przypadku kiedy drogi dojazdowe są nieprzejezdne
dla ruchu kołowego.
§4
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: 01.09.2016r.
2. Zakończenie realizacji zamówienia: 31.12.2017r.
3. Przewozy uczniów na podstawie biletów miesięcznych świadczone będą w dni nauki
szkolnej tj. z wyłączeniem ferii zimowych i przerwy wakacyjnej wg kalendarza szkolnego,
z wyłączeniem przerw świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy .
§5
WYNAGRODZENIE
1. Wykonawcy zostanie wypłacone z tytułu realizacji zamówienia:
1.1. Miesięczne wynagrodzenie w wysokości brutto biletów miesięcznych szkolnych
wystawionych na podstawie list imiennych uczniów.
1.2. Koszt biletów miesięcznych w zależności od długości trasy wynosić będzie
- 0-3 km

- ………..zł/brutto

- 4-6 km

- ………..zł/brutto

- 7-10 km

- ………..zł/brutto
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1.3. Ceny biletów na dany miesiąc będą stałe, tożsame z cenami biletów określonymi przez
Wykonawcę w ofercie (kalkulacji cenowej).
1.4. Wynagrodzenie będzie płacone na podstawie faktycznie sprzedanych biletów
miesięcznych przez Wykonawcę, na podstawie list imiennych uczniów, co oznacza, że górna
granica wynagrodzenia Wykonawcy może nie zostać osiągnięta w okresie realizacji
zamówienia.
1.5. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania zamówienia za dany miesiąc, zostanie wypłacone
przez Zamawiającego na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie
do 15-tego następnego miesiąca, na konto Wykonawcy
1.6. Ogólna wartość przedmiotu zamówienia dowozu uczniów realizowanego na podstawie
biletów miesięcznych do której wysokości będzie realizowane zamówienie wynosi:
netto: …………..……… zł podatek VAT …. %, ………..…… zł brutto …………………. zł
(słownie: …………………………………………………………………………….………..zł)
3. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada
numer identyfikacji podatkowej NIP ……………………………
§6
Zamawiający może w każdym czasie dokonywać kontroli prawidłowości wykonywania przez
Wykonawcę przewozów na poszczególnych trasach, objętych niniejszą umową.
§7
KARY UMOWNE
1. Strony uzgodniły następujące kary umowne, które zapłaci Przewoźnik w przypadku:
1.1. Odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, albo odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 % wartości
zamówienia netto określonej łącznie dla przejazdów na podstawie biletów miesięcznych i
przewozów okazjonalnych.
1.2. Nieuzasadnionej przerwy w przewozie - w wysokości 5 % miesięcznego wynagrodzenia
netto Wykonawcy za każdy dzień przerwy w przewozie,
1.3. Ominięcia określonego w rozkładzie jazdy odcinka trasy – w wysokości 2 %
miesięcznego wynagrodzenia netto Wykonawcy za każdy pominięty odcinek trasy.
2. Kary umowne należne Zamawiającemu zgodnie z ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3. potrącone będą
z bieżących należności Przewoźnika za dany miesiąc.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone
kary umowne.
§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
W przypadku 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 trzech miesięcy od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Przewoźnik może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
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§9
ZMIANY UMOWY
1.Zamawiając przewiduje zmiany umowy zawartej z Wykonawcą w sprawie zamówienia w
przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 144 ust 1 pkt 2 - 6 ustawy PZP oraz
Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za porozumieniem
stron w przypadku zmiany przepisów prawnych dotyczących możliwości ubiegania się przez
Wykonawcę dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych zgodnie z art. 8a ust 4 ustawy z dnia
20 czerwca 1992r o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego.
2. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę.
3. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody
na ich wprowadzenie.
§ 10
PRZEPISY KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz ustawa z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym .
2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Wykonawca, zaś dwa egzemplarze Zamawiający.
Załącznik nr 1- Rozkład jazdy dowozu uczniów w roku szkolnym 2016/2017
Załącznik nr 2 – Wykaz autobusów do realizacji zamówienia
Załącznik nr 3 – Wykaz kierowców do realizacji zamówienia.

WYKONAWCA
……………………………………

ZAMAWIAJĄCY
………………………………
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