IB.271.04.2015

Załącznik nr 2 do SIWZ
Umowa przewozu osób nr ……….

Zawarta w dniu ………. w Jemielnicy pomiędzy :
Gminą Jemielnica z siedzibą 47-133 Jemielnica , ul. Strzelecka 67 reprezentowaną przez
Marcina Wycisło - Wójta Gminy
zwaną dalej „zamawiającym „
a firmą ………………………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez: ………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „przewoźnikiem „
w wyniku przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na
podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - o następującej treści :
§ 1
Przewoźnik zobowiązuje się do wykonywania w okresie od 01 września 2015r. do
24 czerwca 2016r. w dni zajęć szkolnych , przewozu uczniów z terenu gminy Jemielnica do
szkół funkcjonujących na terenie gminy Jemielnica trasami i w czasie określonym
w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.
§ 2
1. Przewoźnik zobowiązuje się dokonywać przewozu uczniów autobusami oznakowanymi
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Przewoźnik zobowiązuje się do wyznaczania jako kierowców autobusów tylko osób
posiadających określone odrębnymi przepisami uprawnienia do przewozu dzieci
i kierowania autobusem danego typu,\.
3. Przewoźnik wykona przedmiot umowy osobiście, a w przypadku udziału
podwykonawców, których zakres prac określono poniżej, z udziałem podwykonawców.
1) Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem
następujących Podwykonawców (nazwa i adres podwykonawców/cy):
a) ……………………………………………………..
b) …………………………………………………….
2) Nazwa części zamówienia powierzonego podwykonawcom/cy
a) ……………………………………………………..
b) ………………………………………………………
4. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Przewoźnika
wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.
§ 3
1. Przewoźnik zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić zamawiającego oraz w razie
potrzeby Policję i Pogotowie Ratunkowe o każdej awarii lub wypadku autobusu na trasie
w czasie przewożenia uczniów .
2. W przypadku awarii lub wypadku autobusu na trasie przewoźnik zobowiązany jest
podstawić niezwłocznie i przewieźć uczniów na własny koszt innym autobusem lub w
inny sposób , zapewniając bezpieczeństwo i wygodę uczniów .
3. Przewoźnik zobowiązuje się w przypadkach , o których mowa w pkt. 1 , przewieźć
uczniów do poszczególnych przystanków w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od
określonej w załączniku Nr 1 do umowy porze przybycia autobusu na dany przystanek .
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§ 4
1. W przypadku spadku temperatury na dworze poniżej 5 0 C przewoźnik zobowiązuje się
ogrzewać autobus w czasie przewożenia uczniów .
2. Przewoźnik zobowiązuje się do każdorazowego skontrolowania przez kierowcę autobusu
prawidłowości zamknięcia wszystkich wejść do autobusu .
3. Opiekę nad uczniami w autobusie , w czasie przewozu , sprawuje opiekun wyznaczony
przez Zamawiającego.
4. Przejazdy opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami w czasie przewozu są
bezpłatne .
§ 5
Zamawiający może w każdym czasie dokonać kontroli prawidłowości wykonywania przez
przewoźnika przewozów na poszczególnych trasach.
§ 6
1.

Strony zgodnie postanawiają, że określona przez Wykonawcę wartość wynagrodzenia
ofertowego za wykonanie całości przedmiotu umowy w kwocie:
wartość zamówienia (netto): ……………………………..…... zł
plus kwota podatku VAT 8% w kwocie: …………………... zł
razem brutto: ……………………. zł
słownie: …………………………………………………………………………………………..
została obliczona jako iloczyn szacunkowej ilości uczniów w całym okresie realizacji
umowy oraz wskazanych przez Wykonawcę cen ryczałtowych jednostkowych brutto
dokumentów uprawniających do przejazdu miesięcznego.

2.

Strony zgodnie oświadczają, iż świadome są tego, że rzeczywiste ilości uczniów mogą
różnić się od szacunkowej ilości, o której mowa w ust. 1. W związku z powyższym
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za ilość faktycznie
wydanych dokumentów uprawniających do przejazdu miesięcznego w ramach realizacji
postanowień niniejszej umowy.

3.

Podstawą obliczenia wynagrodzenia za świadczenie usług objętych niniejszą umową są
ceny jednostkowe brutto dokumentów uprawniających do przejazdu miesięcznego na
poszczególnych trasach, zaoferowane przez wykonawcę w formularzu ofertowym oraz
przedstawione w załączniku Nr 2 do niniejszej umowy.

4.

Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1 zawierają wszelkie wymagane podatki w
tym podatek od towarów i usług.

5.

Wykonawca oświadcza, że wymienione w ust. 1 ceny jednostkowe brutto obejmują
wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami
stawianymi przez Zamawiającego wynikającymi wprost z zapisów SIWZ jak również tam
nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania.

6.

Wykonawca oświadcza, że ustalając wymienione w ust. 1 ceny jednostkowe brutto,
skalkulował zasoby materiałowe, sprzętowe i ludzkie w sposób gwarantujący terminowe
wykonanie zamówienia.

7.

Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie miesięcznie w
kwocie równej iloczynowi wydanych w danym miesiącu dokumentów uprawniających do
przejazdu miesięcznego i ceny jednostkowej brutto na rachunek bankowy, numer konta:
……………………………………………………………………………………………………..

8.

Zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
do siedziby zamawiającego.
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§ 7
Umowa zawarta zostaje na czas od 01 września 2015r. do 24 czerwca 2016r .
§ 8
Każda ze stron może niniejszą umowę wypowiedzieć za 3 miesięcznym okresem
wypowiedzenia .

§ 9
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .
§ 10
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego
i prawa przewozowego .
§ 11
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności , powodującej , że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach .
§ 13
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron .

..........................................................
przewoźnik

.........................................................
zamawiający
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Załącznik Nr 1 do umowy nr

……………..

1. Przywóz uczniów do szkół:
Przywóz
z miejscowości

Ilość dowożonych

Godzina

uczniów

Do szkoły

przywozu do

(wg SIWZ)

szkoły

Łaziska

33

Barut

20

Publiczna Szkoła

Wierchlesie

17

Podstawowa w Piotrówce

Mała Piotrówka

17

Centawa

25

Gąsiorowice

36

Jemielnica ul. Gajdowe

4

Jemielnica ul. Borek

2

Centawa

7

Gąsiorowice

19

Jemielnica ul. Gajdowe

6

Jemielnica ul. Borek

4

Publiczne Gimnazjum

Wierchlesie

4

w Jemielnicy

Piotrówka

12

Łaziska

19

Barut

8

7:45

Publiczna Szkoła
Podstawowa

8:00

w Jemielnicy

8:00

2. Odwóz uczniów ze szkół:
Szkoła

Docelowe miejscowości

Godziny odwozów
ze szkół

Publiczna Szkoła Podstawowa w

Łaziska, Barut, Wierchlesie, Mała

Piotrówce

Piotrówka

Publiczna Szkoła Podstawowa w

Centawa, Gąsiorowice,

Jemielnicy

Jemielnica ul. Gajdowe,

12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:00

12:35, 13:40, 14:30, 15:20, 16:05

Jemielnica ul. Borek
Publiczne Gimnazjum w

Centawa, Gąsiorowice,

Jemielnicy

Jemielnica ul. Gajdowe

12:35, 13:40, 14:30, 15:20, 16:05

Jemielnica ul. Borek, Wierchlesie,
Piotrówka, Łaziska, Barut

3. Dokładne dane co do odwozów uczniów ze szkół

tj. ilości uczniów, godziny odwozów

do wskazanych miejscowości w poszczególne dni tygodnia - będą uzgadniane bezpośrednio
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z dyrektorami poszczególnych szkół po zatwierdzeniu planów lekcji na rok szkolny 2015/2016.
4. Ilość uczniów dojeżdżających do szkół wskazana w pkt. 1 niniejszej umowy w czasie trwania roku
szkolnego może ulec nieznacznym zmianom ( np. zdarzenie losowe, zmiana szkoły, zmiana miejsca
zamieszkania itd.).

Przewoźnik

:

Zamawiający:

5

Załącznik Nr 2 do umowy nr …….
Ceny dokumentów uprawniających do przejazdu:
L.p.

Trasa

Liczba uczniów na trasie

1

Łaziska - PSP Piotrówka

33

2

Barut -PSP Piotrówka

20

3

Wierchlesie - PSP Piotrówka

17

4

Mała Piotrówka - PSP
Piotrówka

17

5

Centawa – PSP Jemielnica i
Publiczne Gimnazjum
Jemielnica

32

Gąsiorowice - PSP Jemielnica i
Publiczne Gimnazjum
Jemielnica

55

7

Wierchlesie - Publiczne
Gimnazjum Jemielnica

4

8

Barut - Publiczne Gimnazjum
Jemielnica

8

Jemielnica ul. Gajdowe - PSP
Jemielnica i Publiczne
Gimnazjum Jemielnica

10

10

Jemielnica ul. Borek - PSP
Jemielnica i Publiczne
Gimnazjum Jemielnica

6

11

Łaziska - Publiczne Gimnazjum
Jemielnica

19

12

Piotrówka - Publiczne
Gimnazjum Jemielnica

12

Razem

233
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Przewoźnik:

Cena jednostkowa brutto / cena
dokumentu uprawniającego do
przejazdu miesięcznego/

Zamawiający:
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