Załącznik nr 4

UMOWA
NR ROŚGPK.271.07.2012
zawarta w dniu ……………. r. w Perzowie pomiędzy
Gminą Perzów, w imieniu której działa
Pani Bożena Henczyca – Wójt Gminy Perzów, zwana dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………….,
działa(działają)

w

imieniu

której

………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą ,
o następującej treści:
§1
1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr
ROŚGPK.271.07.2012, Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego
usługi przewozowe dwoma autobusami polegające na dowożeniu i odwożeniu uczniów do
i z placówek oświatowych na terenie gminy Perzów w dni nauki szkolnej na trasach oraz
według harmonogramów stanowiących załączniki Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej umowy.
2. Zmiany rozkładu jazdy, trasy Zamawiający zobowiązany jest przedstawić Wykonawcy w
formie aneksu najpóźniej na 3 dni przed terminem zamierzonej zmiany.
3. W wyniku przeprowadzonego postępowania, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca
ponadto zobowiązuje się świadczyć także inne usługi przewozowe osób związane z
wycieczkami, zawodami sportowymi i inne .
4. Wielkość zamówienia określa się szacunkowo na 58 000,00 km przebiegu autobusu, w
tym długość przejechanych kilometrów związanych z dowozem i odwozem dzieci do i z
placówek oświatowych na terenie gminy Perzów, tj 50 000,00. km i 8 000,00 km
związanych z innymi przewozami.
5. Wielkość zamówienia o której mowa w ust. 4 może ulec zmianie zgodnie z
zapotrzebowaniem Zleceniodawcy, a przejechanie mniejszej ilości kilometrów, nie będzie
upoważniało Zleceniobiorcy do żądania zrealizowania całości zamówienia lub
rekompensaty pieniężnej za niezrealizowaną część zamówienia.
§2
Usługi świadczone będą przez Zleceniobiorcę w okresie 12 miesięcy tj. od 01.09.2012 r. do
31.08.2013 r.
§3
1. Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie usług określonych w § 1 ust. 1
i ust. 3 niniejszej umowy w kwocie ……… zł (słownie: ……../100 zł) netto + podatek
VAT w wysokości ……… (……… zł), co stanowi kwotę brutto w wysokości ………
zł (słownie: ……../100 zł) za każdy przejechany kilometr.
2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie 14 dni od daty wpływu faktury.
3. Wykonawca za usługę określoną w § 1 ust. 1 wystawi faktury za okresy miesięczne.
§5
1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty.
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§6
1. Zleceniobiorca oświadcza, że:
1) usługi przewozowe świadczone w ramach niniejszej umowy będzie wykonywał
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
2) zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków wszystkich pasażerów i przedłożenia tego dowodu /potwierdzonej
kserokopii/ Zamawiającemu,
3) w czasie dowożenia uczniów do szkół niedopuszczalne jest przewożenie tym samym
pojazdem innych pasażerów,
4) pojazdy jakimi będą świadczone usługi przewozowe są oznaczone w sposób
przewidziany dla oznakowania autobusów przewożących dzieci szkolne, a stan
techniczny pojazdów odpowiada wymogom stawianym dla pojazdów przewożących
osoby.
§7
1. W przypadku awarii lub uszkodzenia autobusu wykonującego przewóz uczniów lub
innego przewozu Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia autobusu zastępczego.
2. Nie wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, spowoduje wynajem autobusu
przez Zamawiającego innego przedsiębiorstwa przewozowego na koszt Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje
się do poniesienia kosztów wymienionych w pkt 2
nieodwołalnie i bezwarunkowo.
§8
W przypadku świadczenia usług transportem podnajętym Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za usługi świadczone przy pomocy podwykonawcy i na żądanie
Zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących
podwykonawców.
§9

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami).
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
Zamawiający
………………………

Wykonawca
………………………
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