Załącznik nr 2
UMOWA IN.272.O.4.2016.PW
zawarta w dniu …………………. w ………….. pomiędzy:
Gminą Józefów
ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów
REGON 950369103, NIP 918-20-03-870,
reprezentowaną przez:
1. Roman Dziura – Burmistrz Józefowa,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………………………………… REGON …………………, NIP ………….……,
reprezentowanym przez:
1. …………………………………..,
zwanym dalej Wykonawcą,
została zawarta umowa o następującej treści:

Umowa określa
w zakresie:

zasady

współpracy

§1
pomiędzy

Zamawiającym

a

Wykonawcą

1. Przewozu uczniów do gimnazjum:
1) Majdan Nepryski - z miejscowości: Hamernia, Stanisławów, Długi Kąt, Czarny Las,;
2) Józefów - z miejscowości: Górecko Stare, Górecko Kościelne, Brzeziny,Tranowola,
Majdan Kasztelański, Górniki, Szopowe, Samsonówka, Stanisławów, Długi KątOsada, Długi Kąt, Siedliska, Borowina.
2. Przewozu uczniów do szkół podstawowych :
1) Górecko Stare - z miejscowości: Tarnowola, Górecko Kościelne, Brzeziny,
Florianka;
2) Józefów - z miejscowości: Hamernia, Samsonówka, Długi Kąt-Osada, Szopowe,
Górniki, Tarnowola, Brzeziny, Górecko Kościelne, Górecko Stare, Majdan
Kasztelański, Borowina, Majdan Nepryski;
3) Majdan Nepryski - z miejscowości: Hamernia, Długi Kąt;
4) Stanisławów - z miejscowości: Górniki, Stanisławów.
3. Przewozu osób do przedszkola w Józefowie z miejscowości: Tarnowola, Górecko Stare,
Górecko Kościelne, Borowina, Brzeziny, Majdan Kasztelański.
§2
Niniejsza umowa obowiązuje w okresie od dnia 01.09.2016 r. do dnia 30.06.2017 r.
z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron w okresie 3-ech miesięcy
lub w dowolnym terminie za obopólną zgodą.
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§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Uzgodnienia i dostosowania przewozów do potrzeb szkół;
2) Punktualnego przewozu uczniów do szkół i odwozu po zajęciach.
2. Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy:
1) Wykonawca oświadcza, że nie został postawiony w stan upadłości, ani także nie jest
stroną w układzie z wierzycielami, jak również brak jest jakichkolwiek warunków
umożliwiających postawienie go w stan upadłości, lub wszczęcia postępowania
układowego z jego wierzycielami.
2) Wykonawca oświadcza, że żaden składnik majątkowy z wyposażenia Wykonawcy
nie jest obciążony w jakikolwiek sposób (w szczególności na mocy zastawu, zastawu
rejestrowego, prawa pierwokupu, przewłaszczenia na zabezpieczenie), ani nie
istnieje żadna umowa lub jakikolwiek inny dokument prawny, który powodowałby
stworzenie podstawy do ustanowienia jakichkolwiek obciążeń na jakichkolwiek
składnikach majątkowych wyposażenia Wykonawcy lub który miałby na celu
ustanowienie takich obciążeń.
3) Wykonawca dokładnie ocenił wszystkie warunki wykonania usługi i całkowicie
rozważył ich naturę i znaczenie. Oświadcza także, iż zatrudnia osoby zdolne do
wykonania zamówienia.
4) Wykonawca z chwilą rozpoczęcia dowozu przyjmuje na siebie odpowiedzialność za
wyrządzone szkody i straty podczas świadczenia usługi.
5) Wykonawca do świadczenia usług przewozowych musi zapewnić, aby środek
transportu do przewozu osób był w ciągłej sprawności technicznej i posiadał
wymagane badania i przeglądy techniczne określone w odrębnych przepisach. W
przypadku wątpliwości co do sprawności technicznej używanych środków
transportowych do świadczonych usług przewozowych, Zamawiający może żądać
ponownego zbadania stanu technicznego ww.
środków transportowych w
określonym terminie.
6) Kierowcy wykonujący usługę dowozu i odwozu uczniów winni wykazać się podczas
przewozu troską o bezpieczeństwo dojeżdżających, zaś dojeżdżający uczniowie
winni zachowywać się poprawnie.
§4
Zamawiający zobowiąże dyrektorów szkół w Stanisławowie, Majdanie Nepryskim,
Górecku Starym i Józefowie do:
1. Wyznaczenia osób do sprawowania opieki nad przewożonymi uczniami;
2. Przekazania do Wykonawcy listy uczniów (wraz ze zdjęciami), którzy będą dowożeni
do szkoły;
3. Poinformowania uczniów o obowiązku korzystania z określonych porozumieniem
możliwości dojazdu do szkoły i odjazdu po zajęciach;
4. Wsiadanie uczniów dojeżdżających na zajęcia i wysiadanie winno odbywać się
wyłącznie na przystankach autobusowych, bądź innych miejscach bezpiecznych, wspólnie
uzgodnionych pomiędzy stronami umowy;
5. Gdy konieczne jest wykonanie manewru cofania pod szkołą, ze względów
bezpieczeństwa winno to się odbywać pod nadzorem osoby wyznaczonej przez szkołę.
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§5
1. W zamkniętych przewozach szkolnych Zamawiający przedstawi potrzeby dowozu
z określeniem miejscowości, godziny, miejsca zatrzymania i podstawienia autobusu,
a Wykonawca sporządzi rozkład przejazdu, który będzie obowiązywał przewoźnika
oraz korzystających z przewozu.
2. Uczniowie korzystający z zamkniętych przewozów szkolnych zostaną wyposażeni
w identyfikatory z numerem linii.
§6
Podstawą do korzystania z przewozu w ramach:
1. Regularnej komunikacji - jest posiadanie przez ucznia imiennego biletu miesięcznego
szkolnego.
2. W zamkniętych przewozach szkolnych - posiadanie identyfikatora.
§7
1. Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego za usługę przewozów szkolnych, kwotą
w wysokości ………………………………….... zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie
obejmuje podatek VAT w kwocie……………………….. zł.
2. Zamawiający reguluje należności na rzecz Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty
otrzymania faktury przelewem na konto Wykonawcy.
3. Liczba osób dojeżdżających może ulec zmianie. Zmiana ta musi być zaakceptowana
przez Zamawiającego. W związku ze wzrostem lub zmniejszeniem do 2% liczby osób
dojeżdżających, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ceny zaoferowanej
przez Wykonawcę.
§8
1. Strony umowy wyznaczą osoby odpowiedzialne w zakresie przewozów do bieżących
kontaktów:
1) w przypadku nieprzewidzianych zakłóceń w przewozach (awarie, zakłócenia
z
przyczyn
atmosferycznych)
w
celu
natychmiastowego
reagowania
i zminimalizowania skutków;
2) w przypadku utrudnień w przewozach wynikających z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy (zaspy, trudno przejezdne odcinki dróg ) strony zobowiązują się
do interwencji u odpowiedzialnych za utrzymanie należytego stanu przejezdności
dróg;
3) w okresie zimowym , gdy mogą nastąpić utrudnienia w przejezdności dróg
w porozumieniu ze szkołami dopuszcza się możliwość okresowych zmian w relacji
kursowania autobusów;
4) dopuszcza się zmiany dni zajęć w szkole i w związku z tym kursowanie autobusów.
Należy jednak poinformować przewoźnika o takiej ewentualności.
2. Wykonawca w przypadku awarii autobusu, podmiany kierowcy, lub innych
nieprzewidzianych okoliczności związanych z przewozami, leżących po jego stronie,
organizuje na własny koszt dowóz zastępczy, oraz ponosi koszty ewentualnych
dojazdów i zjazdów, a o zakłóceniach powiadamia zainteresowaną szkołę.
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§9
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
- za odstąpienie od Umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego
w wysokości – 10 000,00 zł.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
- za odstąpienie od Umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości - 10 000,00 zł.
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających
zastrzeżone kary umowne, jeżeli nie pokrywają one faktycznie poniesionej szkody.
§ 10
1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.
1) Zmiana wynagrodzenia w związku ze wzrostem lub zmniejszeniem o co najmniej
2% liczby osób dojeżdżających.
2) Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.
Wszelkie zmiany treści umowy winny mieć formę pisemną w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron. Integralną część umowy stanowi:
- Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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