Załącznik Nr 9

UMOWA
zawarta w dniu ………. . w Mniszkowie w trybie – przetargu nieograniczonego pomiędzy Gminą
Mniszków, z siedzibą 26-341 Mniszków ul. Powstańców Wielkopolskich 10, reprezentowaną
przez………………………………………….,
zwaną
dalej
„Zamawiającym”,
NIP
.........................................
a firmą :
z siedzibą
reprezentowanym przez:
zarejestrowaną w pod numerem
NIP : ................., zwanym dalej „ Wykonawcą ”.
§1
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługę pod nazwą :
„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do
szkół podstawowych, do gimnazjum, do placówek specjalnych w roku kalendarzowym
2017” w całości*/w części*: Trasa1*/Trasa2*/Trasa3*/Trasa4*, polegającą na dowożeniu i
odwożeniu
uczniów
do
placówek
oświatowych
tj.
do
……………………………………………………………………………………………na
terenie
gminy Mniszków*/ w Piotrkowie Tryb.* wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdów
publicznymi środkami transportu drogowego.
*niepotrzebne skreślić
§2
1. Usługa wykonywana będzie w dniach obowiązkowej nauki szkolnej w okresie od dnia 01 stycznia
2017r do dnia 31 grudnia 2017roku .
2 . O ewentualnej zmianie rozkładu terminów wykonywania usług strony będą zawiadamiały się z
co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
§3
1. Wynagrodzenie należne za wykonanie usługi określonej w § 1 :
1) za 1 miesiąc realizacji zamówienia (….. biletów miesięcznych) wynosi :
……………………………………………..zł. w tym podatek VAT ………..%
słownie brutto
………………………………………………………………………………………………………….
2) za 10 m -cy realizacji zamówienia, w okresie od dnia 01 stycznia 2017r do dnia 31 grudnia
2017 roku. ( ….. biletów miesięcznych) wynosi :
……………………………………zł., w tym podatek VAT …… %
słownie brutto
...............................................................................................................................................
2. Na w/w cenę składają się ceny biletów z poszczególnych miejscowości, określone w załączniku nr
1 do
umowy
1) Wynagrodzenie Wykonawcy oparte będzie na podstawie miesięcznych list uczniów, dzieci
korzystających z bezpłatnego przewozu w oparciu o bilety miesięczne.
2) W/w listy uprawnionych , na podstawie art.17 ust.3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7
września 1991roku ze zm.(Dz.U.2015.poz.2156 z późn.zm. ), uczniów, dzieci sporządzane
będą przez dyrektorów poszczególnych szkół / w części 4 przez referat finansowy gminy

1

Mniszków i na ich podstawie na początku każdego miesiąca Wykonawca wystawi na kasie
fiskalnej bilety miesięczne, zgodnie z ich wartościami określonymi w ofercie.
3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto biletów miesięcznych w przypadku
urzędowej zmiany stawek podatku VAT.
4) Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.1 w przypadku
faktycznej zmiany ilości zakupionych biletów w danym miesiącu z poszczególnych
miejscowości.
5) Rozliczenia za faktycznie realizowaną usługę będą dokonywane fakturami miesięcznymi w
ciągu ........... dni od dnia przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
3. Należność za usługę wypłacana będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.

§4
1.

Usługa opisana w § 1 wykonywana będzie przy użyciu autobusu/ów/busu* marki :
...........................................................................................................................
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność:
1) za bezpieczny przewóz uczniów do i ze szkoły (wszystkie dzieci powinny korzystać z
miejsc siedzących),
2) za zdarzenia powodujące naruszenie obowiązujących przepisów, a w szczególności
przepisów Kodeksu Drogowego.
3) za ubezpieczenie pojazdów i spełnienie przez nie wymogów niezbędnych do
dopuszczenia do ruchu drogowego w szczególności utrzymania czystości, estetyki
wewnątrz i na zewnątrz pojazdów
4) przez okres trwania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy
ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5) uczniowie będą dowożeni na trasach (Trasa 1, Trasa 2, Trasa 3, Trasa 4) do
następujących placówek:
Trasa 1*:
a) Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą
b) Gimnazjum w Mniszkowie,
Trasa 2*:
c) Szkoła Podstawowa w Błogiem Rządowym,
d) Gimnazjum w Mniszkowie,
Trasa 3*:

Trasa 4*:
Wysoka 21

e) Szkoła Podstawowa w Stoku,
f) Gimnazjum w Mniszkowie.
g) Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa” w Piotrkowie Tryb. ul.

*niepotrzebne skreślić
§5
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zapewnić przewóz zastępczy w razie awarii
pojazdu przeznaczonego do obsługi stałej.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z ruchu jego pojazdów oraz
za wszelkie szkody, na które w przypadku wykonania lub nie wykonania usług przewozowych
zostaną narażeni przewożeni uczniowie.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie przewozów
wynikłych wskutek działania siły wyższej, takich jak: gołoledzi, zasp śnieżnych itp.
§6
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary
umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy
określonej w § 3 ust.1pkt 2, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
1.
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1.

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy
określonej w § 3 ust.1pkt 2, za każdy stwierdzony przypadek realizacji przewozu
uczniów, dzieci bez opiekuna, potwierdzony na piśmie przez pracownika gminy
nadzorującego oświatę.
c) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 % wartości umowy
określonej w § 3 ust.1 pkt 1, gdy odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem § 7ust. 1,
2. Należne kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
§7
W razie wystąpienia 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 informacji o
zaistniałym stanie.
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§8
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w trybie porozumienia stron.

§9
W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo przewozowe i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z
przepisami wykonawczymi do powyższych ustaw.
§10
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania przedmiotu umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu właściwemu sądowi, zgodnie z siedzibą Zamawiającego.
§ 11
Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znak: ZP 271.4.2016.AP i
oferta Wykonawcy z dnia ……...
§ 12
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

Załącznik nr 1 umowy :
Ceny biletów miesięcznych dla uczniów uprawnionych do bezpłatnych przewozów
1 miesiąc i za 10 miesięcy z poszczególnych miejscowości Gminy Mniszków
na trasach: Trasa 1*, Trasa 2*, Trasa3*,Trasa 4*:

3

za

Nazwa
placówki

Ilość
Cena brutto 1 W
Miejscowość
uczniów
tym
biletu
i nazwa
(w tym do
VAT
miesięczneg
przystanku
gimnazjum
(%)
o
)

1

T R A S A 1* :

2

3

4

Duży Potok

5
19(4)

Zajączków

9(3)

Marianka

do

12(2)

Małe

Szkoły
Podstawowej w Końskie
Bukowcu nad
Radonia
Pilicą

13(5)

Grabowa
Syski

20(5)

i do (..)
Gimnazjum w
Mniszkowie

Łączny koszt
Razem koszt
biletów brutto
biletów brutto za 10 miesięcy
na m-c
realizacji
(kol. 3 x kol. 5)
dowozu
(kol. 6) x 10
6
7

29(0)

7(1)

Góry
Trzebiatow -

10(4)

skie
Julianów

13(4)

Obarzanków

5(1)

Mniszków

4(0)

Bukowiec

8(8)

nad Pilicą

149 uczniów

RAZEM na trasie nr 1:
Błogie
Rządowe
T R A S A 2* :

6(6)

Błogie

11(4)

Szlacheckie

do

Nowe Błogie
Szkoły
Podstawowej
w Błogiem
Rządowym

12(3)

Konstantynó

14(6)

w
Prucheńsko

11(0)

Małe
*niepotrzebne skreślić

4

Prucheńsko

i do (..)

17(5)

Duże

Gimnazjum w
Mniszkowie

Zarzęcin

20(8)

Owczary

13(8)

Strzelce

29(0)

Stoczki

19(5)
152 uczniów

RAZEM na trasie 2:
T R A S A 3* :

Strzelce

5(5)

Radonia

10(5)

Stok

4(4)

do
Jawor
Szkoły
Podstawowej w Kolonia
Stoku
i do ( ..)
Gimnazjum w
Mniszkowie

10(4)

Jawor

19(6)

Świeciechów

12(3)

Mniszków

45(0)

Olimpiów

13(4)

Mikułowice

11(1)
129 uczniów

RAZEM na trasie 3:
Prucheńsko

Trasa 4*

1

do placówek Duże
specjalnych

Strzelce

1
2 uczniów

Razem na trasie 4:

*- niepotrzebne skreślić
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