WZÓR UMOWY
NA DOWÓZ SZKOLNY
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
zawarta w dniu .......................... w Wadowicach Górnych przez Wójta Gminy
Rysaka zwanym dalej „ZLECENIODAWCĄ”,
a ..............................................................................
.............................................................................
NIP .............................
Regon ....................... zwanym w dalszej treści „

Stefana

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 2014/2015” – 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 ich 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 2014 r. do ostatniego dnia nauki szkolnej w
roku szkolnym 2014/2015, z wyłączeniem ferii świątecznych i zimowych oraz innych dni
wolnych od nauki, w godzinach umożliwiających przybycie młodzieży do szkoły nie
później niż 10 minut i nie wcześniej niż 20 min przed ustaloną godziną rozpoczęcia
zajęć szkolnych i opuszczenie szkoły o ustalonej godzinie.
Przewoźnik zobowiązuje się świadczyć usługi w oparciu o minutowy rozkład jazdy, dla
określonej trasy, sporządzony przez przewoźnika i zaakceptowany przez dyrektora
placówki oświatowej.
2. Dyrektor placówki oświatowej obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę Usługi o dniu
wolnym od nauki lub o zaistniałych zmianach co najmniej na jeden dzień przed tym
dniem.
§3
Trasy z poszczególnych miejscowości:
1…. , 2…., 3….., 4….. 5……, 6…….itd.
UWAGA: wyżej wymienione trasy mogą ulec zmianie.
§4
Wykonawca Usługi oświadcza , że posiada uprawnienia do wykonania w/w usługi .
1.

§5
Wykonawca Usługi jest zobowiązany do zmiany organizacji i tras dowozu na życzenie
Zleceniodawcy.
§6

1.

2.
3.

Wykonawca Usługi przewozić będzie młodzież środkami transportu do tego
przeznaczonymi i spełniającymi wymagane warunki techniczne do przewozu grup
dzieci i młodzieży .
Wykonawca Usługi przewozić będzie młodzież w liczbie określonej w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu
Wykonawca
Usługi
oświadcza,
że
zapewnia
wykwalifikowanych
i posiadających odpowiednie kwalifikacje i dokumenty kierowców.
§7

1. W wypadku awarii pojazdu w czasie wykonywania usługi, Wykonawca Usługi
zobowiązany jest podstawić inny środek lokomocji, nie później niż w ciągu jednej
godziny .
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.
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.
§8
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 oddzielnie własnym
transportem , oddzielnie użyczonym gimbusem pomnożone przez ilość dni wykonania
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. Wykonawcę Usługi zobowiązuje się
wykonywać dodatkowe kursy na zlecenie
Zleceniodawcy.
§9
2.

W razie rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących przewoźnika, Zleceniodawcy
przysługuje prawo odszkodowania w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia (22 dni
przewozowe).
§10
Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od 01 września 2014 r.
czerwca 2015 r.
§11
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy K. C.

do 30

§12
Zmiana treści umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej podpisanej przez obie
strony.
§14
Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową rozstrzyga rzeczowo właściwy sąd
miejsca jej wykonania.
§15
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej
ze stron .
WYKONAWCA USŁUGI:

ZLECENIODAWCA:

UMOWA UŻYCZENIA
Zawarta w dniu …………….pomiędzy Gminą Wadowice Górne reprezentowaną przez: Wójt Gminy Stefana Rysaka.
zwanym w dalszej części umowy „ użyczającym”
a
…………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „ biorącym w użyczenie „ o następującej treści;
§1
Użyczający oświadcza, iż jest właścicielem autobusu marki Autosan H9-21.41 S, numer
silnika -……………, numer fabryczny – SUASW3AAPYS – 021680, numer rejestracyjny –
………………., pojemność
silnika – 6540DM3, rok
produkcji – 2000, koloru
pomarańczowego, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.
§2
1. Użyczający oświadcza, że przedmiot umowy, określony w § 1 oddaje Biorącemu w
nieodpłatne użyczenie ( użytkowanie), natomiast Biorący w użyczenie oświadcza, że
przedmiot ten przyjmuje do użytkowania od Użyczającego.
2. Podstawą przyjęcia do użytkowania przedmiotu umowy jest protokół zdawczoodbiorczy ,stanowiący załącznik do umowy , określający
szczegółowo jego składniki,
co odnosi się do autobusu wraz z wyposażeniem oraz jego dokumentacji prawnej.
§3
Umowę zawiera się na czas oznaczony od .…………... do ………… r.
§4
Biorący w użyczenie zobowiązuje się do wykorzystania przedmiotu w celu wykonania na
rzecz Użyczającego przewozu uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i
publicznego gimnazjum na terenie Gminy, oraz innych przewozów zleconych przez
Użyczającego w oparciu o odrębnie zawarte umowy, uwzględniając cenę w/w usługi
określoną w umowie o przewóz uczniów .
§5
1. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich opłat eksploatacyjnych
związanych z użytkowaniem przedmiotu umowy, co odnosi się do zakupu paliwa, opłat
za ubezpieczenie pojazdu, uiszczanie podatku od środków transportowych itp.
niezbędnych w świetle obowiązujących przepisów, do normalnego korzystania z
przedmiotu użyczenia.

2.

Biorący w użyczenie zobowiązuje się do przestrzegania warunków
okresowych.

przeglądów

§6
1. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do nie udostępniania przedmiotu Umowy innym
osobom do używania bez zgody Użyczającego.
2. Użyczający zastrzega sobie prawo do korzystania z pojazdu w czasie nie objętym
harmonogramem wykonywania usługi przewozu uczniów.
§7
Wskazanie nieodpłatnego miejsca garażowania – parkowania przedmiotu użyczenia, leży
po stronie biorącego w użyczenie, na które od użyczającego musi uzyskać akceptację.
§8
Użyczający nie odpowiada za ewentualne szkody na osobach i mieniu, wyrządzone przez
Biorącego w użyczenie, w związku z użytkowaniem przedmiotu umowy.
§9
Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy za 3- miesięcznym wypowiedzeniem .
§ 10
Użyczający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku nie przestrzegania przez Biorącego w użyczenie, niniejszej
umowy.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy należą do rozstrzygnięcia
przez sąd powszechny, właściwy dla miejsca wykonywania umowy.
§ 13
Umowa została sporządzona w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla
każdej ze stron.

Użyczający
.................................

Biorący w użyczenie
......................................

