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   Załącznik nr 7 do SIWZ 

                                                                                                                                                          ZP.271.14.2012 

     

UMOWA NA DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW 

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 i 2013/2014 

 

Dnia  

w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) 

pomiędzy  

Gminą Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów reprezentowaną przez 

  

a 

 

reprezentowanym przez 

 

zwanym dalej Przewoźnikiem 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

1. Zamawiający zleca, a Przewoźnik przyjmuje do realizacji zamówienia na dowożenie i odwożenie dzieci do 

szkoły podstawowej, przedszkola i Zespołu szkolno - gimnazjalnego na terenie gminy Kiełczygłów w roku 

szkolnym 2012/2013 i 2013/2014. 

2. Przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe dzieci do szkół i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdego dnia roboczego z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć 

lekcyjnych sześć sprawnie technicznych autobusów do dyspozycji Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega, iż nie ma obowiązku wykorzystania wszystkich autobusów jednocześnie, będą one 

wykorzystywane w zależności od potrzeb Zamawiającego. Potrzeby te zostaną wcześniej przedstawione 

przewoźnikowi na piśmie.  

4. Liczba miejsc siedzących w autobusie nie powinna być mniejsza niż 42 osoby. Dokładna liczba osób, godziny 

przewozu i odwozu zostaną określone w terminie do dnia 29.08.2012 r. 

 

§2 

1. Wykaz tras przebiegu autobusów Gminy Kiełczygłów z podaniem tras, terminów oraz ilości przewożonych osób 

Zamawiający określił w planie przewozów. Zamawiający finansuje jedynie przewóz dzieci od pierwszej do 

ostatniej miejscowości, zgodnie z trasami przejazdu autobusów określonych w wykazie. Zamawiający nie 

pokrywa kosztów dojazdu autobusów z bazy i na bazę Przewoźnika. 

2. Do czasu ustalenia ostatecznych planów lekcji w szkołach przewozy będą się odbywały z dostosowaniem do 

bieżącego rozkładu zajęć w szkołach. Przewozy w tym okresie Przewoźnik  będzie ustalał z dyrektorami szkół. 

3. Niezwłocznie po ustaleniu ostatecznych planów lekcji w szkołach, na podstawie planu przewozów, Przewoźnik  w 

uzgodnieniu z dyrektorami szkół sporządzi harmonogram przewozów określający: 

1) trasy przejazdu poszczególnych autobusów, 

2) godziny przyjazdu i wyjazdu z poszczególnych miejscowości, 

3) ilość kilometrów na poszczególnych trasach, 
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4) miejsca przystanków w poszczególnych miejscowościach, który przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

4. Zamawiający ma prawo żądać umieszczenia zmian w harmonogramie przewozów. 

5. Harmonogram przewozów podlega zmianom wynikającym z planu organizacyjnego roku szkolnego, które będą 

ustalane pomiędzy Przewoźnikiem i dyrektorami szkół. 

 

§3 

1. Przewoźnik gwarantuje wykonywanie usług objętych zamówieniem zgodnie z wymogami określonymi przez 

Zamawiającego, obowiązującymi i właściwymi przepisami prawa, normami i standardami oraz na warunkach 

niniejszej umowy. 

W szczególności Przewoźnik jest zobowiązany: 

1) posiadać wymagane uprawnienia do wykonywania umowy przez cały okres jej trwania, 

2) zapewnić wykonywanie usług przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, 

3) wykonywać przewozy przy użyciu autobusów spełniających wymagane warunki techniczne, w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami prawa, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych 

osób, 

4) w przypadku niedopełnienia w/w obowiązków do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie. 

2. Przewoźnik nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków, wynikających z umowy na osoby 

trzecie.  

3. Przewoźnik jest zobowiązany wykonywać usługi terminowo, zgodnie z harmonogramem przewozów, w stopniu 

umożliwiającym młodzieży planowy udział w zajęciach szkolnych. 

 

§4 

1. Strony postanawiają, że wynagrodzenie za świadczenie usługi będzie wynikało z ich rzeczywiście wykonanych 

ilości i cen jednostkowych, które zgodnie ze złożoną ofertą wynoszą netto …..........(słownie złotych                                           

…..................................................................................................................................). Strony postanawiają, że 

wynagrodzenie ustalone w wyniku przetargu wynosi …......... netto + VAT.= brutto …......... (słownie złotych: 

…...................................................................................................................................................... za kilometr). 

2. Rozliczenie następować będzie fakturami częściowymi, określającymi rzeczywiste ilości wykonanych usług, w 

wysokości wynikającej z tych ilości, cen jednostkowych określonych w ust. 1 oraz naliczonego  obowiązującego 

podatku VAT. 

3. Faktury częściowe będą wystawiane w cyklu miesięcznym po realizacji przewozów uczniów do szkół. 

4. Zapłata należności następować będzie przelewem na konto Przewoźnika w terminie  14 dni od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego. 

 

§5 

1. Umowę niniejszą zawarto na czas określony tj. od dnia 01 września 2012 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku . 

2. W uzasadnionych wypadkach Przewoźnik ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z dniem zakończenia 

danego roku szkolnego z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia. 

3. W przypadku rażącego naruszenia przez Przewoźnika warunków umowy Zamawiającemu służy prawo do 

rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

 

§6 

1. W przypadku niewykonania usługi lub jej części Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych 

w wysokości dwukrotnej ceny za niezrealizowaną usługę. 

2. W przypadku nieprzestrzegania przez Przewoźnika warunków umowy, w szczególności wymienionych w § 3 
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Zamawiający ma prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu nieprzestrzegania przez Przewoźnika warunków umowy, 

Przewoźnik zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości średniej ceny za dwa miesiące realizacji usług. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Przewoźnika, 

Zamawiający jest zobowiązany do dokonania zapłaty za wykonane usługi. 

5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy 

przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

§7 

1. Przewoźnik jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej na okres obowiązywania niniejszej umowy. 

2. Na każde wezwanie Zamawiającego, Przewoźnik jest zobowiązany do okazania umowy o której mowa w ust. 1. 

 

§8 

1. Strony będą dążyły do ugodowego załatwienia sporów wynikających w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

2. W razie niemożności osiągnięcia ugody spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

  

§9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w 

granicach unormowania przepisami Prawa zamówień publicznych. 

 

 §10 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień 

publicznych. 

 

 §11 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

    Zamawiający:                                                                                                                                    Przewoźnik:    

 

 

 


