Załącznik nr 8 do SIWZ
WZÓR UMOWY
zawartej w dniu .............................. pomiędzy:
Gminnym Zespołem Szkół w Tułowicach
49-130 Tułowice, ul. Świerczewskiego 21-21a, NIP: 9910400103
reprezentowaną przez:
- Bogusławę Proskórnicka – Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach
- przy kontrasygnacie głównego księgowego GZS – Krystyny Szczepanik
zwany dalej „Zamawiającym”, a:
…………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
…………………………………………………
…………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
Niniejsza umowa zawarta jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –
Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.
) oraz jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.
Strony zawarły umowę o następującej treści:
§1.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem umowy jest dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na
terenie Gminy Tułowie w roku szkolnym 2013/2014 na podstawie zakupu biletów
miesięcznych w terminie od 2 września 2013 r. do 27 czerwca 2014 r., na trasach
ustalonego rozkładu jazdy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany ilości przewożonych
uczniów. O takiej zmianie Zamawiający powiadomi Wykonawcę do dwudziestego dnia
miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi zmiana, zatem zmiana wchodzi w
życie od następnego miesiąca .
3. Wykonawca będzie realizował zamówienia w ramach przewozów regularnych (na
podstawie biletów miesięcznych) w Krajowym transporcie drogowym osób na podstawie
ustawy z dnia 06.09.2001r. (Dz.U. z 2007r. Nr 125, poz.874.)
4. Trasy przejazdów to Tułowice – Ligota Tułowicka- Goszczowice -Tułowice oraz
Tułowice – Tułowice Małe – Skarbiszowice – Szydłów - Tułowice. Przewidywana liczba
uczniów korzystających z biletów miesięcznych to 73,jest to wielkość prognozowana i
może ulec zmianie.
§2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Obowiązki i zadania Wykonawcy:
1) Wykonawca zapewnia właściwą jakość usługi (należyty stan techniczny pojazdów,
regularność, punktualność, czystość pojazdów, dyspozycyjność).

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdrowie i życie uczniów podczas
przewozów na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.
3) Wykonawca pokrywa wszelkie koszty ubezpieczenia pojazdów i przewożonych
osób od ewentualnych następstw nieszczęśliwych wypadków mogących nastąpić w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.
4) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
5) W przypadku awarii pojazdów - środków transportu - z jakichkolwiek przyczyn na
Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia na swój koszt zastępczego środka
transportu w celu realizacji umowy.
6) Wyposażenie autobusu musi spełniać obowiązujące przepisy z zakresu bhp i p.poż.
2. Wykonawca nie ma prawa przekazywać ani zlecać innym podmiotom prowadzenia w
całości lub w części usług będących przedmiotem niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób,
2) w dniu rozpoczęcia świadczenia zleconych usług przewozowych dysponować
będzie siłami i środkami niezbędnymi do ich realizacji.
§3.
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Umowę zawiera się na czas określony: od dnia 2 września 2013 r. do dnia 27 czerwca 2014
r. - z wyłączeniem dni wolnych od nauki.
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§4.
WYNAGRODZENIE , ROZLICZENIA
Wynagrodzenie za wykonanie usługi przewozu uczniów realizowane jest poprzez zakup
przez Zamawiającego biletów miesięcznych.
Strony obowiązuje cena jednostkowa biletu miesięcznego dwustronnego (dowoz i odwóz)
dla każdego z uczniów.
Cena jednostkowa biletu miesięcznego dla 1 ucznia wynosi:
…………………………………………………….zł brutto
(słownie ……………………………………………………….zł)brutto
Ceny biletów określone w umowie są niezmienne w okresie trwania umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia biletów miesięcznych do siedziby płatnika
zgodnie z wykazem imiennym uczniów z poszczególnych placówek oświatowych. Ilość
kupowanych biletów miesięcznych w okresie roku szkolnego może ulec zmianie.
Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT za wykonane usługi do 10-tego każdego
miesiąca.
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur VAT w okresach
miesięcznych przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ……………………... w
terminie 21 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
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§5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
2) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4) jeżeli Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową, obowiązującymi
przepisami lub nienależycie wykonuje usługi przewozowe.
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd
właściwy terenowo dla Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
Integralną częścią niniejszej umowy są:
1)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
2)
Oferta Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

