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Załącznik nr 9 do SIWZ
UMOWA nr
Zawarta w dniu ……………… w Bojadłach pomiędzy:
Gminą Bojadła z siedzibą w Bojadłach przy ulicy Sulechowskiej 35, poczta 66-130 Bojadła
reprezentowaną przez Grzegorza Stanisława Doszel – Wójta Gminy Bojadła przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ireny Sochala
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z
późn. zm.)
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamówienia są przewozy szkolne uczniów na terenie Gminy Bojadła w roku
szkolnym 2013/2014 – do szkoły i ze szkoły.
Przedmiot zamówienia zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
256 poz. 2572 ze zm.)
2. Przedmiot zamówienia obejmuje przewóz (dowozy i odwozy) uczniów uczęszczających na
zajęcia:
a) do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bojadłach,
b) do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach,
c) Przedszkola Samorządowego w Bojadłach.
3. Wykonawca zapewnia autobusy przystosowane do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej
wraz z kierowcą w czasie przewozu.
4. Autobusy muszą być sprawne techniczne, posiadać ważne badanie techniczne oraz
ubezpieczenie OC. W okresie zimowym konieczne jest sprawne ogrzewanie.
5. Wykonawca jest zobowiązany przyjąć, zaakceptować i wypełnić następujące warunki
wykonania zamówienia dotyczące bezpieczeństwa transportu dzieci przewozami szkolnymi:
- przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z
2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.);
- przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.);
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- przestrzeganie przepisów ustawy o transporcie drogowym zgodnie z ustawą z dnia 6
września 2001 r. (Dz. U. z 2004 poz. 2088 z późn. zm.);
6. Dzieci muszą zostać dowiezione do Placówek Oświatowych na godzinę:
a) do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bojadłach na godzinę: 8.00
b) do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach na godzinę: 8.00
c) Przedszkola Samorządowego w Bojadłach na godzinę: 7.50
7. Autobusy przeznaczone do przewozu muszą podczas realizacji zamówienia być
utrzymywane w należytej czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej
pojazdów. Zamawiający nie wyraża zgody na parkowanie autobusów dowożących dzieci pod
placówkami oświatowymi w trakcie postoju (przerwa pomiędzy przywozami a odwozami).
8. Kierowcy posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do przewozu osób.
9. W razie awarii pojazdu Wykonawca niezwłocznie zapewni pojazd zastępczy, o
parametrach nie gorszych, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.
10. W przypadku awarii autobusu lub opóźnienia wskutek utrudnień drogowych, kierowca
zobowiązany jest w trybie natychmiastowym powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
11. Trasy przewozu (dowóz i odwóz) oraz ilość zamawianych biletów:
- Bełcze – Bojadła
- liczba uczniów: 20
- Kartno – Bojadła
- liczba uczniów: 8
- Klenica – Bojadła
- liczba uczniów: 34
- Młynkowo – Bojadła
- liczba uczniów: 7
- Przewóz – Bojadła
- liczba uczniów: 7
- Pólko – Bojadła
- liczba uczniów: 5
- Pyrnik – Bojadła
- liczba uczniów: 38
- Siadcza – Bojadła
- liczba uczniów: 17
- Sosnówka – Bojadła
- liczba uczniów: 6
- Susłów – Bojadła
- liczba uczniów: 5
- Wirówek – Bojadła
- liczba uczniów: 6
Łączna szacowana ilość zamawianych biletów na dzień 15.05.2013 r. : 153
12. Szczegółowa imienna liczba uczniów, objętych przewozem w rozbiciu na poszczególne
placówki oświatowej, zostanie podana do wiadomości Wykonawcy przed rozpoczęciem
każdego miesiąca.
§2
TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji zamówienia od 02 września 2013 r. do 27 czerwca 2014 r.
§3
WARTOŚC ZAMÓWIENIA
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na
podstawie zamówionych ryczałtowanych biletów miesięcznych.
2. Cena ryczałtowa jednego biletu miesięcznego na jednego ucznia w dwie strony wynosi:
Cena netto …………………..
VAT …………………………
Cena brutto …………………
3. Przy szacowanej ilości dowożonych uczniów wartość zamówienia jest następująca:
- cena brutto biletu miesięcznego x ilość dzieci przewożonych w danym miesiącu,
- wartość brutto zamówienia w miesiącu x ilość miesięcy w roku szkolnym 2013/2014.
Liczba dzieci w w/w okresach może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą wprowadzane
aneksem do umowy.
§4
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zapłata za wykonanie usługi realizowana będzie po upływie rozliczanego miesiąca.
2. Do faktury Wykonawca zobowiązuje się dołączyć imienny wykaz dzieci objętych
dowozem.
3. Płatnikiem faktury VAT będzie zamawiający tj. Gmina Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66130 Bojadła.
4. Zapłata faktury VAT nastąpi na podstawie polecenia przelewu na konto Wykonawcy w
terminie do 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby
Zamawiającego.
§5
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w zakresie realizacji
dostawy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, jedynie za wykonaną część
umowy (art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych).
3. Zamawiający może odstąpić od umowy:
a) gdy Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego,
b) gdy Wykonawca ze swej winy przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż
3 dni,
c) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy.
§6
KARY UMOWNE
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.
2. Kary umowne w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy za nie podstawienie
autobusu oraz 5% wartości przedmiotu umowy za podstawienie autobusu z opóźnieniem.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Strony
mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu
cywilnego.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia o kwotę naliczonych
kar umownych.
§7
INNE POSTANOWIENIA UMOWNE
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na
rzecz osoby trzeciej.
§8
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony
nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez
Sąd Gospodarczy w Zielonej Górze.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
§9
ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA
1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron na piśmie pod rygorem
nieważności.
2. Niniejsza umowa może ulec zmianie, wcześniejszemu rozwiązaniu przez każdą ze stron za
uprzednim miesięcznym okresem wypowiedzenia.
§ 10
FORMA UMOWY
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa do Gniny Bojadła
oraz jeden dla Wykonawcy.
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest:
- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
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ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

………………………………….
Akceptuję warunki umowy

