WZÓR UMOWY
NA DOWÓZ SZKOLNY
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
zawarta w dniu .......................... w Wadowicach Górnych pomiędzy Gminą Wadowice Górne
reprezentowaną przez :
Wójta Gminy - Jerzego Kosa
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
zwanym dalej „ZLECENIODAWCĄ”,
a ..............................................................................
.............................................................................
NIP .............................
zwanym w dalszej treści „ WYKONAWCĄ USŁUGI” o treści następującej;
§1
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego „Na dowóz szkolny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wadowice
Górne do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018” – Zleceniodawca zleca, a
Wykonawca Usługi zobowiązuje się do dowozu i odwozu młodzieży z
wymienionych w § 3 tras z poszczególnych miejscowości z zapewnieniem opieki przez
opiekunów zatrudnionych przez wykonawcę usługi.
§2

1. Dowóz młodzieży z miejsca zamieszkania (z ustalonych

w każdej miejscowości
przystanków) do siedziby placówek oświatowych, oraz z siedziby placówek oświatowych
do miejsca zamieszkania młodzieży (do ustalonych w każdej miejscowości przystanków)
odbywać się będzie w okresie od 01 września 2017 r. do ostatniego dnia nauki szkolnej w
roku szkolnym 2017/2018, z wyłączeniem ferii świątecznych i zimowych oraz innych dni
wolnych od nauki.
§3

Trasy z poszczególnych miejscowości:
1…. , 2…., 3….., 4….. 5….
§4
Wykonawca Usługi jest zobowiązany do zmiany organizacji i tras dowozu na życzenie
Zleceniodawcy.
§5
1.

Wykonawca Usługi przewozić będzie młodzież środkami transportu do tego
przeznaczonymi i spełniającymi wymagane warunki techniczne do przewozu grup dzieci
i młodzieży .

2.
3.

Wykonawca Usługi przewozić będzie młodzież w liczbie nie większej niż dopuszczona
liczba osób w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
Wykonawca Usługi oświadcza, że zapewnia wykwalifikowanych i posiadających
odpowiednie kwalifikacje kierowców.
§6

1. W wypadku awarii pojazdu w czasie wykonywania usługi, Wykonawca Usługi
zobowiązany jest podstawić w ciągu ….min. pojazd zastępczy.
2. W razie awarii samochodu lub planowanego przeglądu albo remontu pojazdu, Wykonawca
Usługi zapewnia dowóz dzieci innym pojazdem spełniającym warunki zawarte w § 6 ust.
1 niniejszej umowy.
3. W przypadku nie podstawienia samochodu Wykonawca Usługi pokrywa pełne koszty
wynajmu innego przewoźnika.
4. Zleceniodawca ma prawo do kontroli pojazdów, dokumentacji pojazdu i kierowców oraz
wszystkich spraw związanych z usługą. Wykonawca Usługi zobowiązuje się w razie
potrzeby, podstawić do kontroli odpowiednim służbom środki transportu przeznaczone do
przewozu młodzieży.
5. Z przewozu korzystać mogą tylko uczniowie , lub osoby wskazane przez Zleceniodawcę.
§7
1. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
Za wykonane Usługi dowozu dzieci, Wykonawca Usługę będzie otrzymywał
wynagrodzenie wynikające z oferty złożonej w postępowaniu o udzielenia zamówienia
publicznego w wysokości .......... zł. brutto za 1 dzień przewozu pomnożone przez ilość
dni wykonanej usługi w danym miesiącu.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto wskazane w rachunku ,miesięcznie
z dołu po wykonaniu zlecenia w ciągu 14 dni po przedłożeniu faktury przez Wykonawcę
Usługi.
4. Wykonawcę Usługi zobowiązuje się dowozić i odwozić bez pobierania dodatkowych opłat
młodzież na uroczystości i imprezy szkolne odbywające się na terenie Gminy.
5. Wykonawca Usługi zobowiązuje się
wykonywać dodatkowe kursy na zlecenie
Zleceniodawcy.
§8
2.

W razie rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących przewoźnika, Zleceniodawcy przysługuje
prawo odszkodowania w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia (przyjmuje się 20 dni
przewozowych).
§9
Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od 01 września 2017 r. do 30 czerwca
2018 r.
§10
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy K. C.
§11
Zmiana treści umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej podpisanej przez obie strony.

§12
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące
czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie przepisów kodeksu pracy.
2. W trakcje realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób
wykonujących usługę.
3. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez
Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w
powyższym zakresie.
4. W przypadku nie przedstawienia w terminie w/w informacji, Wykonawca płacić
będzie każdorazowo karę w wysokości 1000,00 zł.
5. Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do
wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.

§13
Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową rozstrzyga rzeczowo właściwy sąd
miejsca jej wykonania.
§14
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze
stron .
WYKONAWCA USŁUGI:

ZLECENIODAWCA:

