Załącznik Nr 10

UMOWA NR . … .2018 (projekt)
zawarta Miechowie –Charsznicy w dniu ………………… pomiędzy:
Gminą Charsznica ul. Kolejowa 20 32-250 Charsznica NIP 6591153915
reprezentowaną przez
przez Pana Jana Żebraka – Wójta Gminy Charsznica
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Izabeli Micyk
zwaną dalej w treści umowy ,,Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
zwanym dalej w treści umowy ,,Wykonawcą”,
o następującej treści:
§1
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wybór oferty w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi pod nazwą: „Przewóz
dzieci do szkół i ze szkół na terenie Gminy Charsznica” w ramach
komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych)” CPV 60100000-9;
60130000-8.
3. Przewozy dzieci odbywają się do następujących szkół:
1) Szkoła Podstawowa im. A. Malatyńskiego w Miechowie- Charsznicy,
2) Szkoła Podstawowa w Tczycy,
3) Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie,
4) Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Swojczanach,
5) Samorządowe Przedszkole w Charsznicy .
4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dowożenia dzieci do szkół i
odwozu do miejsc zamieszkania – miejsc przystankowych.
5. Zamówienie obejmuje przewóz uczniów (dowóz i odwóz do miejsca
zamieszkania) w ramach utworzonych przez Wykonawcę liniach regularnych,
z pierwszeństwem przejazdu uczniów z biletem miesięcznym (w cenach
biletów ustalonych w niniejszym postępowaniu)
6. Dowożenie i odwożenie uczniów, w ramach komunikacji regularnej (zakup
biletów miesięcznych), we wszystkie dni nauki szkolnej w terminie od
03.09.2018 r. do 21.06.2019 r.
7. Trasy oraz harmonogram przewozów uczniów do poszczególnych szkół w
gminie Charsznica określone zostały w załączniku do umowy.
8. Usługa polega na przewozie uczniów:
1) autokarami ,
2) W roku szkolnym 2018/2019 szacowana liczba uczniów to 362.
9. Ilość dowożonych dzieci może ulec zmianie w zależności od liczebności
uczniów w szkołach i planów nauczania.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni
innego niż ustalony rozkład jazdy, po wcześniejszym powiadomieniu
Wykonawcy.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstępstw od podanego
harmonogramu przewozów z powodu zmiany planów lekcji, ilości dzieci,
zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowanie dni wolnych.
12. Usługa będzie świadczona w dni powszednie, z wyjątkiem sobót, świąt i
innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, określonych na podstawie przepisów
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002r. nr 46, poz. 432 ze zm. )
(ferie zimowe i letnie, wiosenna i zimowa przerwa świąteczna).
13. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na odpracowywaniu zajęć
z dnia wypadającego pomiędzy dwoma świątecznymi ustawowo wolnymi od
pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo
wolnym od pracy, w sobotę przewoźnik zostaje powiadomiony przez
zamawiającego za pośrednictwem dyrektorów danej placówki o zmianie
terminu dowozu.
14. Przy dowożeniu uczniów kursami ogólnodostępnymi Wykonawca musi
uruchomić w razie potrzeby dodatkowe kursy, aby zapewnić uczniom
bezpieczne i higieniczne warunki w czasie przewozu
15. Każdy uczeń musi mieć zapewnione miejsce siedzące.
16. Ilość kupowanych biletów w okresie obowiązywania umowy może ulegać
zmianie. Imienna lista uczniów, dla których zostaną zakupione bilety zostanie
podana do wiadomości Wykonawcy przed rozpoczęciem usługi lub w
przypadku wystąpienia zmian w liczbie dowożonych dzieci.
17. Rozliczenia wykonywane będą w cyklu miesięcznym na podstawie
zestawienia biletów miesięcznych .
18. Wykonawca
jest
zobowiązany
do
punktualnego
przestrzegania
przedstawionego planu dowozu, a w wypadku awarii autobusu jest
zobowiązany do podstawienia innego pojazdu.
19. Ubezpieczenie dzieci w czasie dowozu uczniów do szkoły jest realizowane w
zakresie NW w szkole, do której dowożone dzieci uczęszczają, jak również w
ramach posiadanego przez wykonawcę ubezpieczenia OC na przewóz dzieci i
ubezpieczenia OC pojazdu i NW kierowcy i pasażerów.
20. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą posiadać aktualne badania
techniczne, ubezpieczenie OC i NNW .
21. Wymogi dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności kierowcy autobusów
wchodzących w zakres realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedłożenia
wykazu tych osób wraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na
umowę o pracę, a następnie na każde żądanie Zamawiającego do
przedłożenia wykazu wraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich
na umowę o pracę i niezaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia
oświadczenia. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu
zamówienia ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę faktu
zatrudnienia osób na umowę o pracę.
22. Zamawiający zapewnia opiekę uczniom podczas dowozów.

/dostosować po przetargu/
§2
1. Podstawę wynagrodzenia wykonawcy stanowią ceny jednostkowe określone
przez wykonawcę w ofercie:
………… za 1 bilet PLN
(słownie:……………………………………………………………..) netto
wraz z podatkiem VAT = ……… za 1 bilet PLN (słownie: ………...…)
brutto;
2. Zaoferowana przez Przewoźnika cena jednostkowa ustalona zostaje na okres
trwania umowy i obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową
realizacją zadania.
3. Wynagrodzenie ustalane będzie na podstawie
zestawienia biletów
miesięcznych .
.
4. Strony ustalają, że rozliczenie będzie się odbywało na podstawie faktur VAT
częściowych wystawionych za okresy miesięczne. Należność zostanie
przekazana na konto wykonawcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania
faktury VAT.
§3
1. Ustala się, że termin realizacji zamówienia nastąpi do dnia 21.06.2019 r. z
wyłączeniem miesięcy wakacyjnych, oraz dni wolnych od zajęć szkolnych
zgodnie z planem zajęć lekcyjnych.
§4
1. W razie zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień
niniejszej umowy strona, która popadła w opóźnienie w dowozie dzieci do
szkoły zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia miesięcznego brutto za każdy dzień opóźnienia, przyjmując
do wyliczenia kary stawkę za 1 bilet miesięczny i ilość miesięcznych
sprzedanych biletów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na zdrowiu i mieniu
osób trzecich przebywających w miejscu realizowanych usług.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody na zdrowiu i mieniu
wyrządzone dojeżdżającym dzieciom.
5. W razie niedochowania terminu płatności o którym mowa w § 2 ust. 5
Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty ustawowych odsetek.
6. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia kierowców na umowę o pracę
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 %
wartości wynagrodzenia określonej w § 2 ust. 1 Umowy
§5
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w podanych niżej
przypadkach.

2.

3.

4.

5.

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w
tym przypadku może nastąpić w terminie tygodnia od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach;
2) w razie zgłoszenia do Sądu wniosku o ogłoszenie upadłości, upadłości
lub rozwiązania przedsiębiorstwa wykonawcy;
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
4) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje jej, pomimo wezwania zamawiającego
złożonego na piśmie;
5) Wykonawca przerwał realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Zawiadomienie powinno być przekazane wykonawcy co najmniej 14 dni przed
terminem odstąpienia.
W wypadku odstąpienia od umowy w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia
od umowy, wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy
protokół inwentaryzacji usług, według stanu na dzień odstąpienia.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca
nie odpowiada, obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za usługi, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy
przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
§6

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, dla swej ważności
formy pisemnej w postaci aneksu.
§7
1. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§8
1. Niniejsza umowa obejmuje całość uprawnień i zobowiązań stron. Żadna ze

stron w razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego realizacji niniejszej umowy
albo też interpretacji jej zapisów nie będzie uprawniona do powoływania się
na jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia i oświadczenia, podjęte lub wyrażone
w formie ustnej albo pisemnej, z wyjątkiem tych, które wyraźnie zawarte są w
niniejszej umowie i jej załącznikach.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 10
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
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