Zamawiający GMINA STAWISKI
Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów z terenu Gminy Stawiski do Miejskiego Przedszkola, Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Stawiskach oraz Szkoły Podstawowej w Porytem w roku szkolnym 2009/2010

Sygnatura akt: SGiT 2320-80/09

Załącznik Nr 6 do SIWZ
UMOWA NR ….
zawarta w dniu …………….. pomiędzy Gminą Stawiski z siedzibą w Stawiskach przy
ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski zwaną dalej „Zamawiającym", reprezentowaną
przez Marka Waszkiewicz – Burmistrza Stawisk
a
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego z dnia …………………… została zawarta umowa następującej treści:

1.

2.
3.

§1
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na:
1) dowożeniu i odwożeniu dzieci z terenu Gminy Stawiski do Miejskiego Przedszkola,
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stawiskach oraz Szkoły Podstawowej
w Porytem w roku szkolnym 2009/2010.
Usługa będzie realizowana w okresie od 15.10.2009r. do 25.06.2010r., zgodnie
z załączonym harmonogramem tras, godzin i kilometrów.
Ewentualna zmiana przebiegu trasy wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.

§2
1. Termin rozpoczęcia przez Wykonawcę usługi strony ustalają na 15.10.2009r.,
a zakończenia na 25.06.2010r.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem świadczenia usług, a warunki
atmosferyczne i stan techniczny dróg nie będą podstawą do domagania się zmiany
wynagrodzenia.
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest :
1) terminowo przywozić i odwozić dzieci i uczniów z miejsca zamieszkania do
oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Gminy
Stawiski środkami komunikacji spełniającymi wymogi określone w przepisach prawa,
2) zabezpieczyć opiekę nad przewożonymi dziećmi podczas ich przejazdu;
3) dokonać ubezpieczenia osób przewożonych;
4) oznakować w odpowiedni sposób pojazdy służące do przewozu;
5) sporządzić miesięczne zestawienie dowozu i odwozu dzieci i uczniów, z wpisaną datą,
ilością kilometrów (karta drogowa);
2. W przypadku braku możliwości wykonywania usługi Wykonawca własnym staraniem i na
własny koszt zapewni pojazd zastępczy odpowiadający przepisom prawa.
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3. W sytuacji niezapewnienia przez Wykonawcę środków transportu, o których mowa
w ust.2, Zamawiający zleci wykonanie tej usługi innemu przewoźnikowi, obciążając
kosztami Wykonawcę.
§4
1. Wykonawca oświadcza, że przewóz dzieci i uczniów wykonywany będzie wyłącznie
samochodami sprawnymi technicznie, dostosowanymi do ilości przewożonych dzieci i
posiadającymi świadectwo dopuszczania do ruchu – wydane zgodnie z Prawem o ruchu
drogowym.
2. Wykonawca oświadcza że posiada aktualne ubezpieczenie OC oraz NW na wszystkie
samochody używane do wykonania usługi.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody poniesione przez osoby
przewożone w trakcie realizacji umowy, powstałe w związku i podczas wykonywania
umowy.
4. Wykonawca pod warunkiem rozwiązującym okaże przed zawarciem umowy polisę
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej, nieszczęśliwych wypadków,
obejmującą każdy z samochodów używany do realizacji umowy.
§5
Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość zmiany trasy
i kilometrów przy zachowaniu obowiązującej stawki za kilometr.
§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają stawkę za 1 km przejazdu w wysokości
………..złotych brutto (słownie:…………………….…………).
2. Stawka wynagrodzenia o której mowa w ust.1 może ulec zwiększeniu w trakcie trwania
umowy, wyłącznie w przypadku wzrostu cen paliwa o minimum 15%, za zgodą
Zamawiającego.
3. Stawka wynagrodzenia, o której mowa w ust.1 może zostać zmniejszona w trakcie
trwania umowy w przypadku spadku cen paliwa o minimum 15% w drodze porozumienia
z Wykonawcą.
4. Na dzień zawarcia umowy strony przyjmują średnią cenę paliwa (…………….)
kalkulowaną do stawki, o której mowa w ust.1 w kwocie………… za litr.
5. Wynagrodzenie miesięczne określone na podstawie stawki ustalonej w ust.1 płatne będzie
z dołu, po upływie miesiąca kalendarzowego wykonywania umowy, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
faktury VAT.
6. Podstawą wypłaty należnego wynagrodzenia będzie rzeczywista ilość przejechanych
kilometrów wykazana w karcie drogowej o której mowa w §3 ust.1 pkt 5, stanowiącej
załącznik do faktury VAT.
7. W przypadku wystąpienia różnic w odległościach pomiędzy poszczególnymi punktami
docelowymi przejazdu ustalonymi w harmonogramie w stosunku do tych odległości
wskazanych w karcie drogowej, decyduje odległość zapisana w harmonogramie.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% łącznego
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wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust.1 i 2 za każdy dzień zwłoki;
2) w przypadku przerwy w wykonywaniu usługi w wysokości 0,5% łącznego
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust.1 i 2 za każdy dzień przerwy;
3) za odstąpienie od umowy, w całości lub w części, z przyczyn, leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto
określonego w §6 ust.1 i 2;
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych - na zasadach ogólnych.
§8
Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę, z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§9
Wszelkie zamiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§10
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§11
Wszystkie sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony nie znajdują polubownego
rozstrzygnięcia, będą rozwiązywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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