Załącznik Nr 4 do zapytania
U M O W A Nr ......................
zawarta w dniu ................. pomiędzy Gminą Bełżec z siedzibą w
ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec, NIP: 921-18-57-541 reprezentowaną przez :
- Andrzeja Adamka - Wójta Gminy
przy kontrasygnacie
- Jolanty Malec – Skarbnika Gminy
zwanym w dalszej części umowy,, Zamawiającym”
a ..............................................................................................................................
.................................................................................................................................
- zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
o następującej treści:

1.

2.

3.
4.
5.

Bełżcu

§1
Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem na rzecz „Wykonawcy” przeprowadzonym w
trybie zapytania ofertowego, który zobowiązuje się wykonać na rzecz ,, Zamawiającego”
usługi przewozowe obejmujące : Dowozie i odwozie uczniów z terenu Gminy Bełżec
do szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w roku szkolnym 2018/2019
wraz z zabezpieczeniem opieki nad uczniami podczas dowozu
Usługa realizowana będzie na niżej wymienionych trasach :
- Brzeziny- Bełżec (szkoła)- Brzeziny
- Chyże- Bełżec (szkoła)- Chyże
- Żyłka – Bełżec (szkoła)- Żyłka
- Szalenik Kol.- Bełżec (szkoła) Szalenik Kol.
- Szalenik skrz. -Bełżec (szkoła) – Szalenik skrz.
- Szalenik sylikaty. -Bełżec (szkoła) – Szalenik sylikaty.
- Bełżec stacja. -Bełżec (szkoła) – Bełżec stacja.
- Bełżec Tartak - Bełżec (szkoła) - Bełżec Tartak
- Bełżec ul. Słoneczna – Bełżec (szkoła) – Bełżec ul. Słoneczna
- Bełżec ul. Kościuszki – Bełżec (szkoła) – Bełżec ul. Kościuszki
- Jeziernia Podbełżec – Bełżec (szkoła) – Jeziernia Podbełżec
Dopuszcza się prognozowaną zmianę liczby uczniów od ustalonych w dniu przetargu tj.
99 uczniów ( +/- 5%)
Wykonawca zapewni opiekę uczniom w czasie przewozu autobusem/busem.
Obsługę autobusu/ busa stanowić będzie kierowca z uprawnieniami oraz opiekun, który
zapewni uczniom bezpieczne wsiadanie do środka transportu, opiekę nad uczniami
w czasie przewozu, dojazd do właściwego przystanku oraz bezpieczne wysiadanie
w miejscu przeznaczenia. Opiekun musi dopilnować aby uczniowie
siedzieli
w autobusie/busie w sposób nie grożący kontuzją, nie wolno uczniom klęczeć na
siedzeniach, przemieszczać się w czasie jazdy.

6.

7.

8.

Opiekun ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia do
autobusu do momentu opuszczenia autobusu/busa przez ucznia na parkingu przed szkołą
oraz z parkingu przed szkoła do przystanku swojej miejscowości.
W przypadku awarii autobusu / busa przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę
nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przybycia pojazdu
zastępczego.
Opiekun wspólnie z kierowcą podejmuje decyzje co dalszego postępowania w razie
awarii, wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności.
§2

1. Wykonawca
zapewnia uczniom odpowiadające rodzajowi transportu warunki
bezpieczeństwa i higieny oraz takie wygody jakie ze względu na rodzaj transportu uważa
się za niezbędne.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia każdemu przewożonemu uczniowi miejsce
siedzące.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za przewiezionych uczniów na określonych
trasach.
2. Należności będą regulowane po wystawieniu przez Wykonawcę faktury VAT w
terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.
3. Płatność faktur będzie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy w okresach
miesięcznych.
4. Strony ustalają, że przewidywany koszt dowożenia dzieci do szkoły podstawowej i
gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 wyniesie:
netto: .............................................. słownie ...............................................................
brutto: ............................................ słownie...............................................................
5. Kwota ustalona w ust.4 uzależniona jest od ilości sprzedanych biletów, może być niższa
ale nie może przekroczyć kwoty ustalonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
6. Wykonawca deklaruje się w roku szkolnym 2018/2019 wynająć nieodpłatnie
Zamawiającemu autobus/bus (ilość miejsc siedzących min. 39) wraz z obsługą do potrzeb
związanych z wyjazdami uczniów na wycieczki, zawody szkolne, konkursy po terenie
kraju w ilości nie przekraczającej łącznie 1100 km.
§4
1. Wykonawca oświadcza, że dowóz dzieci wykonywany będzie pojazdami wyłącznie
sprawnymi technicznie, dostosowanymi do ilości przewożonych dzieci i posiadającymi
świadectwo dopuszczania do ruchu zgodnie z Prawem o ruchu drogowym.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie OC oraz NW na wszystkie
pojazdy używane do wykonania usługi.

3. Strony ustalają, że w przypadku awarii środka transportu Wykonawca własnym staraniem
i na własny koszt zapewni pojazd zastępczy, spełniający warunki określone w ust. 1 i 2 .
§5
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody poniesione przez osoby
przewożone w trakcie realizacji umowy, powstałe w związku i podczas wykonywania
umowy.
2. Wykonawca pod warunkiem rozwiązującym okaże przed zawarciem umowy polisę
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej, nieszczęśliwych wypadków,
obejmującą każdy z samochodów używany do realizacji umowy.
§6
1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od
umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10%
wartości wynagrodzenia za usługę, od której Wykonawca odstąpił z zastrzeżeniem art. 77
ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w razie:
a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcą wskutek okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia za prace, od których Wykonawca
odstąpił;
b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia
umownego za każdy dzień zwłoki w prowadzeniu dowożenia.
3. Zamawiający ma prawo:
a) w przypadku stwierdzenia jednorazowego (w danym miesiącu) braku opiekuna,
zastosować sankcję karną w wysokości 2% miesięcznego wynagrodzenia.
b) w przypadku stwierdzenia dwukrotnego (w danym miesiącu) braku opiekuna,
zastosować sankcję karną w wysokości kolejnego 6% miesięcznego wynagrodzenia.
c) w przypadku stwierdzenia trzeciego i kolejnego (w danym miesiącu) braku opiekuna
zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni dowozu lub odwozu dzieci z któregoś z
przystanków, Zamawiający potrąci z faktury kwotę równą 5% wysokości miesięcznego
wynagrodzenia – zgłoszenie braku dowozu lub odwozu w terminie 3 dni od wystąpienia
zdarzenia dokonują rodzice dzieci do dyrektorów szkół.
§7
1. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy.
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonanie usługi
innej firmie
§8
Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być wykonywane wyłącznie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności .

§9
Właściwym do rozstrzygania sporów na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy dla
siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny

§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj.: od 03.09.2018 r. (początek roku szkolnego)
do końca roku szkolnego.
2. Odstąpienie od umowy bez wzajemnych roszczeń finansowych może nastąpić w każdym
czasie za zgodą obu stron.
§ 11
Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach – jeden dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.
...................................................
ZAMAWIAJĄCY

....................................................
WYKONAWCA

