
UMOWA  nr........../2013                 

w sprawie zamówienia publicznego, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego 

 

zawarta w dniu ……………..…2013 roku, pomiędzy Gminą Gryfów Śląski zwaną dalej 

„Zamawiającym”, którą reprezentuje: 

 

Burmistrz Gminy i Miasta                   – Olgierd Poniźnik 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy        – Anny Jankowskiej 

 

a ………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą’’, reprezentowanym przez:…………………………    

 

NIP…………………….. 

REGON………………..   

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie  pn.: 

 

Przewóz  uczniów z terenu Gminy Gryfów Śląski 

w części …….. 
 

§ 2. 

 

1. Szczegółowy zakres zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z 

załącznikami, stanowiące  integralną część niniejszej umowy. 

 

 

§ 3. 

 

1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, zobowiązuje się zrealizować usługę opisaną w  § 1 i 2 

w terminie od  02.09.2013 do 28.06.2014 roku. 

 

§ 4. 

 

1. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym w trakcie 

trwania zamówienia jest ………………………………………………………. 

2. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

2.1  Wykonawca zobowiązuje się dowozić własnym środkiem transportu uczniów na trasie 

opisanej w części zamówienia.   

2.2  W przypadku uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych uczniowie mogą   

korzystać z  późniejszych przejazdów w autobusach kursowych Wykonawcy. 

2.3  Wykonawca zobowiązuje się dostosować wielkość autobusów kursowych do potrzeb 

zamawiającego. 

2.4  Wykonawca zapewnia opiekę nad przewożonymi uczniami. 
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3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pasażerów, pracowników i osób trzecich, powstałych w związku                               

ruchem pojazdów mechanicznych Wykonawcy. 

 

 

§ 5 

Rozliczenie za wykonanie zamówienia będzie następowało w okresach miesięcznych w formie 

faktur VAT płatnych w terminie 21 dni od daty ich otrzymania. 

 

 

 

§ 6 

 

1. Dokumentem uprawniającym do przejazdu będzie wystawiony przez Wykonawcę imienny 

bilet miesięczny szkolny ulgowy, z ulgą ustawową 49% dla dzieci i młodzieży pobierających 

naukę do 24 lat. 

2. Za wykonanie usługi Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy miesięczne 

wynagrodzenie, stanowiące iloczyn liczby dowożonych w danym miesiącu uczniów i ceny 

jednostkowej za bilet miesięczny, która wynosi …………..zł. brutto. 

 

3. W przypadku zwiększenia liczby dojeżdżających uczniów powyżej ilości określonej w 

załączniku „Zestawienie uczniów” Wykonawca obniży cenę jednostkową biletu miesięcznego 

tak, aby wartość wynagrodzenia miesięcznego nie przekroczyła kwoty wskazanej w pozycji 

„miesięczny koszt dowozu uczniów” formularza ofertowego dla danej części zamówienia tj. 

kwoty …………. zł. brutto. 

Powyższe nastąpi bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. 

 

 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ilość środków transportu zapewniającą dowóz uczniów do 

szkół, przy zachowaniu zasady wyjazdu z miejsca zamieszkania uczniów po godzinie 7.00                        

i przyjazdu do szkoły przed godziną 7.50 oraz odwozu w godzinach określonych                             

w specyfikacji.  

2. Przewidywana liczba uczniów, którzy będą dojeżdżać do szkoły z różnych kierunków  zawarta 

jest w załączniku.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do punktualnego i rzetelnego wykonywania przewozów uczniów. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii lub innych 

zdarzeń uniemożliwiających wykonanie przewozu.  
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§ 8 

 

Strony postanawiają, ze obowiązującą ich formy odszkodowania będą stanowić kary umowne. Kary 

te przyjmuje się z następujących tytułów i w wysokościach. 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary z tytułu niepunktualności i kursów 

niezrealizowanych. 

2. Kary, o których mowa w pkt. 1 wynoszą 50,00 zł za każdy kurs niezrealizowany. za kurs 

niezrealizowany uważa się taki kurs, w którym nie podstawiono autobusu lub miał on 

opóźnienie większe niż 15 minut.  

3. Każdy kurs niezrealizowany jest potwierdzony w formie protokółu sporządzonego przy udziale 

przedstawiciela Straży Miejskiej i  opiekuna świetlicy szkoły Podstawowej lub Gimnazjum w 

Gryfowie Śląskim 

4. Kary określone w pkt. 2 odliczone będą od kwoty netto najbliższej należności z tytułu 

świadczenia usług.  

5. Zamawiający nie będzie dochodził odszkodowania w przypadku opóźnienia bądź niewykonania 

przewozu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

 

 

§ 9 

 

Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić tylko w zakresie opisanym w SIWZ za zgodą 

obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 10 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz Ustawa o Zamówieniach Publicznych. 

 

 

§ 11 

 

Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

 

§ 12 

Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

KONTRASYGNATA  SKARBNIKA  GMINY 

 


