Załącznik nr 4
Projekt
Umowa
na usługi przewozowe, zawarta w dniu .................... 2010 r. w Urzędzie Gminy
w Mniszkowie, pomiędzy Gminą Mniszków reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Mniszków – mgr inż. Janusza Ciesielskiego
zwaną dalej „Zamawiającą”
a ........................................... zam. ............................ prowadzącym działalność
gospodarczą na własny rachunek w zakresie przewozu osób, zwanym dalej
„Wykonawcą” o treści następującej:
§1
1. Zamawiająca zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania - w zakresie
prowadzonej przez siebie działalności usługi dowozu i odwozu dzieci do:
- Szkoły Podstawowej w Bukowcu n/Pilicą i Gminazjum Publicznego w
Mniszkowie z następujących miejscowości: Potok, Zajączków, Marianka, Małe
Końskie, Radonia, Grabowa, Syski, Julianów, w wymiarze ok. 2 430 km
miesięcznie oraz zapewnienia opieki nad dziećmi w trakcie przewozu.
- Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym i Gimnazjum Publicznego w
Mniszkowie: z następujących miejscowości: Stoczki, Strzelce, Konstantynów,
Błogie Nowe, Błogie Szlacheckie, Prucheńsko Małe, Prucheńsko Duże,
Zarzęcin, w wymiarze ok. 2 475 km miesięcznie oraz zapewnienia opieki nad
dziećmi w trakcie przewozu.
Wykonawca obowiązany jest dowozić dzieci na plac Szkoły Podstawowej w
Bukowcu n/Pilicą, Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym i plac
Gimnazjum w Mniszkowie.
Ilość kilometrów może ulec zmianie w związku ze zmianą planu lekcji.
2. Zamawiająca zastrzega sobie prawo wyłączenia z dowozu dzieci do Szkoły
Podstawowej w Błogiem, z miejscowości Prucheńsko Małe i Prucheńsko Duże w
celu racjonalizacji dowozu uczniów.
3. Szczegółową trasę dowozu i odwozu uczniów do szkół – ustalenie godzin i
miejsc wsiadania i wysiadania uzgodni wykonawca z dyrektorami
poszczególnych szkół.
§2
1. Wykonawca obowiązany jest w przypadku niemożliwości świadczenia usług
przewozu, wynikłych z okoliczności leżących po jego stronie, a w szczególności
takich jak: choroba, utrata upoważnienia do prowadzenia pojazdu lub
świadczenia usług przewozowych, awarie techniczne pojazdu, remont pojazdu,
zapewnić realizację umowy na własny koszt i bezpieczeństwo przez powierzenie
przewozu na czas niemożności świadczenia usług innemu uprawnionemu
przewoźnikowi.
Za jakość usługi świadczonej przez innego – uprawnionego przewoźnika,
odpowiada Wykonawca.
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2. Wykonawca obowiązany jest w przypadku awarii technicznej pojazdu zapewnić
w czasie 30 minut, pojazd zastępczy.
3. Wykonawca, poza sytuacjami określonymi w pkt. 1 nie może bez zgody
Zamawiającej - wyrażonej na piśmie, powierzyć wykonania przewozu innym
przewoźnikom na całej trasie przewozu lub jej części.
§3
1. Zamawiająca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy - tytułem
wynagrodzenia, kwoty stanowiącej iloczyn faktycznego przebiegu pojazdu w
danym miesiącu i stawki wynagrodzenia ....... zł/1 km tego przebiegu.
2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur, wystawianych przez
Wykonawcę, po potwierdzeniu wykonania usługi przewozu za dany miesiąc
objętych fakturą, przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającej.
Zapłata faktury następować będzie do dnia ........... każdego miesiąca na rachunek
bankowy Wykonawcy w ……………………………… nr.
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającej.
Wynagrodzenie płatne jest z dołu.
§4
Wykonawca zobowiązany jest do:
-

wykonania przewozu z należytą starannością autobusem sprawnym technicznie,
właściwie wyposażonym i odpowiednio oznakowanym.
zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny.
zapewnienia uczniom miejsc siedzących w autobusie.

§5
Umowę zawiera się na czas określony od dnia 1 września 2010 r do 30 czerwca
2011 r.
§6
W przypadku każdorazowego nie wykonania usługi lub wykonania jej z opóźnieniem
większym niż jedna godzina lekcyjna, Wykonawca zapłaci Zamawiającej
odszkodowanie - równe wynagrodzeniu Wykonawcy za jeden dzień.
§7
Zamawiająca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przedmiotowej umowy bez
ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
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§9
W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
Zamawiająca:

Wykonawca:
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