UMOWA - projekt
Nr …………….. zawarta w dniu ……………………. pomiędzy Gminą Łańcut ul. Mickiewicza 2 A,
37-100 Łańcut zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez
Zbigniewa Łoza – Wójta Gminy Łańcut,
przy kontrasygnacie Wiktora Skoczyńskiego - Skarbnika Gminy
a

zwanym dalej Wykonawcą, które reprezentują:
………………………………………………..
………………………………………………..
zgodnie z postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U z 2013 r. poz.907 z póź. zm.), została zawarta umowa
następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi polegającej na
Dowozie dzieci z terenu Gminy Łańcut do Zespołu Szkół w Albigowej.
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu i opieki podczas
przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łańcut do Zespołu Szkół w Albigowej
w roku 2014, którzy obowiązek szkolny realizują w Zespole Szkół w Albigowej.
Zamówienie obejmuje dowóz 12 dzieci na następującej trasie:
Albigowa Honie – Albigowa (Zespół Szkół Albigowa) ok. 5 km. Lista z wykazem
dowożonych uczniów stanowi załącznik Nr 1 do Umowy
3. Dzieci mają być dowożone zgodnie z planem zajęć szkolnych we wszystkie dni nauki
szkolnej wynikające z kalendarza roku 2014 najkrótszą trasą z domu do szkoły i po
skończonych zajęciach lekcyjnych odwożone ze szkoły do domu. Wymaga się, aby przewóz
dzieci był realizowany pod opieką opiekuna posiadającego ukończony z wynikiem
pozytywnym kurs udzielania pierwszej pomocy medycznej.
4. Opieka nad dziećmi powinna być sprawowana przez cały czas przewozu, tj. od miejsca
zamieszkania do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania.
5. Przed przystąpieniem do realizacji usługi wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy dla
poszczególnych kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży
oraz z uwzględnieniem następujących założeń:
a) dzieci powinny być dowiezione do szkoły, w takim czasie, aby mogły punktualnie
rozpocząć zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującym je szkolnym planem nauczania, b) po
zakończeniu zajęć lekcyjnych odebrane ze szkoły bez zbędnego oczekiwania,
c) szczegółowe godziny kursów Wykonawca ustali z rodzicami (opiekunami) uczniów,
6. Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności
w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr
125, poz.874 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz. U. 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.).
7. Fakt dowozu musi być potwierdzony przez odpowiedniego pracownika placówki szkolno –
wychowawczej na karcie drogowej prowadzonej przez Wykonawcę. Na karcie drogowej
Wykonawca zapisuje również liczbę kilometrów bieżących pokonywanych dziennie. Karta
drogowa przekazywana jest do Zamawiającego wraz z fakturą. Dla ustalenia ilości
kilometrów stanowiących podstawę zapłaty Wykonawcy za dowóz i odwóz dzieci ustala się,

że początkowy kilometraż trasy rozpoczynał się będzie w Albigowej - Honie, a kończył przed
budynkiem Zespołu Szkół w Albigowej, liczony tam i z powrotem.
8. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do świadczenia usługi objętej niniejszą
umową.
§2
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi przewozowe od
……………………………. r. do 31.12.2014 r.
2. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w czasie jazdy i zapewnia opiekuna nad
przewożonymi dziećmi.
3.Wykonawca musi posiadać niezbędne dokumenty uprawniające do świadczenia niniejszej
usługi.
4. Wykonawca zobowiązany jest do podania informacji na temat sposobu realizacji
zamówienia w przypadku awarii pojazdu.
5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię koncesji lub licencji na podjęcie
działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi taborem przystosowanym do
przewozu dzieci, posiadającym aktualne przeglądy techniczne niezbędne do świadczenia
niniejszej usługi.
§3
Umowa może zostać aneksowana w przypadku zmiany liczby dowożonych uczniów, zmiany
miejsca zamieszkania lub miejsca nauki. O wszelkiego rodzaju zmianach mogących mieć
wpływ na liczbę tras lub zmianę rozkładu jazdy Zamawiający powiadomi Wykonawcę
niezwłocznie po otrzymaniu informacji od szkoły lub rodzica dziecka.
§4
1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli prawidłowości funkcjonowania usługi
przewozowej.
2. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do umowy kserokopię posiadanego bieżącego
ubezpieczenia pojazdu OC i NW oraz posiadania aktualnych badań technicznych pojazdu.
Zleceniobiorca odpowiada za bezpieczeństwo w czasie jazdy i zapewnia opiekę nad
przewożonymi dziećmi.
§5
1. Za wykonanie usługi przewozowej na trasie ustala się cenę brutto za 1 km bieżący w
wysokości ……………………….zł.
2. Zamawiający Gmina Łańcut przekazywać będzie środki finansowe na realizację usługi
swojej jednostce budżetowej: Zespołowi Administracyjno – Finansowemu Obsługi Szkół i
Przedszkoli Gminy Łańcut, która dokonywać będzie wydatków związanych z realizacją
niniejszej umowy.
3. Wykonawca raz w miesiącu wystawi fakturę na Zespół Administracyjno – Finansowy
Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, NIP 815- 13598-49
4. Wykonawca do wystawionej faktury zobowiązany jest dołączyć miesięczne zestawienie
pracy pojazdu, tj. kartę drogową. W zestawieniu należy ująć: datę, ilość kursów, ilość
przebytych kilometrów oraz potwierdzenie wykonanej pracy przez bezpośredniego
wychowawcę z podpisem i pieczęcią.
5. Rozliczenie nastąpi na podstawie kart drogowych zgodnie z faktyczną liczbą przejechanych
kilometrów.

6. Zapłata wynagrodzenia, nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
7. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usługi w trakcie obowiązywania umowy
nie może przekroczyć kwoty ………………… zł. brutto (słownie: ………………………..złotych).
8. Jeżeli po zawarciu umowy ulegną zmianie przepisy w zakresie stawki podatku od towarów
i usług VAT, wynagrodzenie wykonawcy będzie podlegało zmianom o stopień zmiany stawki
podatku VAT, począwszy od dnia wejścia w życie nowej stawki.
9. W przypadku udziału podwykonawców w realizacji zadania faktura zostanie zapłacona
Wykonawcy po uprzednim dostarczeniu przez niego oświadczenia Podwykonawcy, że zostały
uregulowane wobec niego roszczenia za zrealizowany przez niego zakres zadania.
§6

[ w przypadku braku innych podmiotów ]
1.1.Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi.

lub:
[ w przypadku udziału innych podmiotów ]
2.1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z udziałem innych podmiotów.
§7
1. W przypadku, niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części
i żądania zapłaty
przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 5% wartości całej umowy określonej w § 5
ust. 7 umowy.
2. W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu
przysługuje prawo żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej lub wartości części, od
której odstąpiono w wysokości 5% wartości określonej w § 5 ust. 7 umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary
umowne, jeżeli nie pokryją one wartości wyrządzonych szkód.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia swoich wierzytelności (np. kary
umowne, odszkodowanie) z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§8
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy obowiązują przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 196r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z
późn. zm.), a ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo
właściwy dla Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa
dla Zamawiającego.
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