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Załącznik nr 1c do SIWZ 

       

 

PROJEKT UMOWY ZADANIE III 

UMOWA ……………. 

 

 

Gmina Koniecpol 

ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol, NIP: 9492189567 

reprezentowana przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol - Ryszarda Suligę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jadwigę Gwara 

zwanym dalej w treści umowy ,,Zamawiającym”, 

a  

..................................................................  

zwanym dalej w treści umowy „Przewoźnikiem"  

Umowa zostanie zawarta na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 lub 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

 

§ 1 

2. Przedmiotem umowy jest: Usługa dowozu i odwozu młodzieży szkolnej do szkół w Gminie Koniecpol w okresie od 

02.11.2016 r. do 30.06.2017 r. - Zadanie nr 3 – Dowóz i odwóz uczniów - Przedszkole nr 1, Szkoła Podstawowa nr 1, 

Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu. Przedmiot zamówienia należy świadczyć zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym 

w SIWZ. 

3. Zamawiający zleca, a Przewoźnik zobowiązuje się świadczyć usługi transportowe na trasach wskazanych w SIWZ. 

Dowóz uczniów odbywać się będzie tak, aby dzieci mogły rozpocząć naukę począwszy od pierwszej lekcji i były odwiezione do 

domu po ich zakończeniu. Przewozy będą dostosowane do rozkładu zajęć w szkole, na zasadach określonych § 3 ust. 4 umowy 

4. Koszty pustego przebiegu autobusów do miejsca świadczenia usługi (z bazy i z powrotem) przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu dziennych dowozów uczniów obciążają Przewoźnika. 

§ 2 

1.Przewoźnik będzie świadczył usługi własnymi samochodami marki  

.............................................................................................................................. ........................ 

2.o numerach rejestracyjnych…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

3. W sytuacjach awaryjnych Przewoźnik zobowiązuje się zapewnić samochód (przewóz zastępczy), spełniający wszystkie wymogi 

dotyczące pojazdów stawiane przez Zamawiającego a wynikające z SIWZ w czasie……….., powiadamiając o zmianie Zamawiającego. 

4. W przypadku zmiany samochodu przewoźnik zapewni inny o parametrach nie gorszych od tych wymaganych w SIWZ. 

§ 3 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od 02.11.2016 do 30.06.2017 r. 

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron na zasadzie porozumienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku     naruszenia przez 

Przewoźnika istotnych warunków umowy. 

 

4. Przewozy będą dostosowane do rozkładu zajęć w szkole, Przewoźnik otrzyma od Zamawiający na dziesięć dni przed rozpoczęciem 

każdego miesiąca aktualny terminarz przejazdów z uwzględnieniem wskazanych powyżej ilości dowozów i odwozów. Na podstawie 

otrzymanego terminarzu wykonawca w terminie trzech dni od dnia otrzymania terminarza przedłoży zamawiającemu do akceptacji 

dobór tras, który będzie uwzględniał najbardziej optymalne rozwiązanie, gdzie głównym kryterium doboru będzie najkrótsza 

odległość.  

5. W przypadku zmian w pracy szkoły (np. odrobienie dnia pracy szkoły w sobotę, rekolekcje, uroczystości szkolne, egzaminy) 

zmiana terminu oraz godzin przewozu dzieci nastąpi automatycznie po zgłoszeniu tego faktu przez Dyrektora Szkoły. 

 

§ 4 



 

 
Strona 2 z 3 

Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny oraz wygody w czasie 

przewozu. 

 

§ 5 

1. Nadzór nad przestrzeganiem przez dzieci przepisów porządkowych oraz troskę o ich bezpieczeństwo trakcie wsiadania 

i wysiadania zapewnia Zamawiający. 

2. Zamawiający zapewnia opiekę uczniom podczas dowozów, 

 

§ 6 

1.Przewoźnik zapewnia dyspozycyjność samochodu dla potrzeb przewozu dzieci na trasach jak w wykazie, stanowiącym załącznik 

do niniejszej umowy. 

2.O zaistniałych lub przewidzianych przeszkodach w przewozie przewoźnik zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie 

Zamawiającego. 

 

§ 7 

Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego wykonywania zaistnieją okoliczności uniemożliwiające jego wykonanie 

zgodnie z treścią umowy, Przewoźnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym podróżnych i Zamawiającego oraz zapewnić 

im bez dodatkowej opłaty przewóz do miejsca przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków transportowych (przewóz 

zastępczy). 

 

§ 8 

Przewoźnik oświadcza, że posiada wymagane prawem zezwolenia na świadczenie usług w zakresie przewozu osób. 

 

§ 9 

1. Cena za bilet miesięczny wynosi: 

ZADANIE III* 

 

…………………… cena brutto biletu miesięcznego dla 1 ucznia  * 204 uczniów * 8 miesięcy = …………………… Zł  

 

Łączna cena biletów miesięcznych wynosi: ……………………….…………….. zł 

 

2. Zaoferowana przez Przewoźnika cena jednostkowa ustalona zostaje na okres trwania umowy i będzie zmieniana w przypadku 

zmiany jednostkowej ceny paliwa na następujących zasadach: 

a.    w przypadku zmiany jednostkowej ceny netto paliwa wskutek wzrostu, bądź spadku cen określanych w cenniku 

hurtowym PKN ORLEN S.A. ogłaszanym na stronie internetowej www.orlen.pl w trakcie trwania umowy o więcej niż 10% 

w stosunku do ceny obowiązującej w dniu podpisania niniejszej umowy, Zamawiający będzie zmieniał cenę jednostkową 

za przewóz proporcjonalnie do kosztu udziału paliwa w cenie jednostkowej przewozu według kalkulacji Przewoźnika 

b.    zmiana ceny jednostkowej kosztu przewozu obowiązywać będzie od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego 

następującego po miesiącu, w którym zmiana ceny jednostkowej paliwa przekroczyła ustalony próg. Ustalona cena 

obowiązywać będzie każdorazowo do chwili następnego wzrostu bądź spadku ceny jednostkowej netto paliwa na 

zasadach określonych w § 9 pkt. 2. 

3. Przewoźnik rozliczać będzie należność za przewóz zgodnie z ustaloną wyżej stawką w terminach miesięcznych w postaci 

przedkładanych faktur VAT. 

4. Należność z tytułu świadczonych usług wypłacana będzie przez Zamawiającego przelewem w terminie 14 dni po złożeniu 

faktury wraz z raportami miesięcznych przejazdów potwierdzonych przez osoby wskazane przez dyrektora szkoły. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli ilości km związanych z realizacją niniejszej umowy. 

§ 10 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Przewoźnika, Zamawiający może naliczyć karę umowną 

w następujących przypadkach i wysokościach: 

a. za każdy przypadek niewywiązania się z dziennej usługi transportowej określonej w § 1 ust. 1 przewozu dzieci umowy 

w wysokości 1 000,00 zł, 

http://www.orlen.pl/
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b. za każdy przypadek niezapewnienia transportu zastępczego zgodnego z warunkami wskazanymi w  §2 ust. 3 niniejszej 

umowy - 1 000,00 zł. 

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika w wysokości 10 000,00 zł. 

2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował Przewoźnika pisemnie w 

terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia kary. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, 

jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej. 

§ 11 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość aneksowania umowy w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu umowy. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

§ 12 

W sprawach nieunormowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują strony przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 13 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

  

                ……………………………                                ………………………… 

                    Zamawiający        Przewoźnik 

 

 

 

 

 

 

 

 


