Załącznik Nr 3 do SIWZ
UMOWA NR.....................

Zawarta w dniu .......................r. pomiędzy Gminą Dubeninki zwaną w treści ,,Zamawiającym”, w
imieniu i na rzecz której działają:
1. ……………………………………………..
2. ……………………………………………………
a ............................................................................................................................................................
zwanym w treści Umowy ,,Wykonawcą” w imieniu i na rzecz, którego działa:
1. .......................................................
2. .........................................................
w sprawie przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach i Gimnazjum w
Dubeninkach. Wykonawca został wyłoniony z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007
r. nr 233, poz. 1655 z późn. zm.) w imieniu i na rzecz, którego działa:
1. ............................................................
2. .............................................................
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy iest dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach i
Gimnazjum w Dubeninkach z miejscowości Marlinowo, Czarne, Czarne gm. Filipów, Zawiszyn,
Białe Jeziorki, Cisówek, Bludzie i Żabojady, wg harmonogramu przewozów (załącznik do umowy)
określonego w Zarządzeniu Wójta Gminy Dubeninki. Integralną częścią umowy jest oferta
wykonawcy oraz SIWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie przewozów w
zależności od zmian w planach lekcyjnych.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się przewozić dzieci szkolne, o których mowa w § 1.
2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy realizacji zamówienia pojazdów
przystosowanych do tego celu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami).
3. Wykonawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za te dzieci, które nie stawią się o oznaczonej
godzinie w miejscu przystanku lub postoju pojazdu.
§3
1. Dowóz dzieci szkolnych odbywać się będzie w dni nauki szkolnej.
2. Dodatkowo wykonawca zapewnia dowóz dzieci w uzasadnionych przypadkach (np. choinka lub
inne uroczystości szkolne) za dodatkową opłatą wg stawki ...................... zł brutto za 1 km,
określonej w ofercie wykonawcy
3. Wykonawca zapewnia opiekunów dla uczniów w trakcie przewozu i ponosi odpowiedzialność za
ich bezpieczeństwo.

§4
W przypadku awarii pojazdu uniemożliwiającej wykonanie usługi dowozu Wykonawca
zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt innego środka
transportu.
§5
1. Za usługi, o których mowa w § 1 umowy, Zleceniodawca płacić będzie Zleceniobiorcy za
przewóz przyjmując stawkę o - .......................zł za 1 km dowozu (brutto).
2. Za wykonanie usługi strony rozliczać się będą na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę.
3. Rozliczenie miesięczne następować będzie po wykonaniu usługi w terminie do 10-go dnia
następnego miesiąca.
4. Podstawą wystawienia faktury VAT są dokumenty rozliczeniowe – wykazy zawierające
rozliczenie przejechanych kilometrów potwierdzonych przez szkołę.
5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia
otrzymania faktury VAT wraz z wykazem.
§6
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony na rok 2010.
§7
Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu, podpisanego przez obydwie strony.
§8
Zamawiający ma prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy, w formie pisemnej;
 gdy stwierdzi się, że pojazd jest niesprawny technicznie,
 gdy stwierdzi się, że pojazd nie posiada aktualnego przeglądu technicznego,
 gdy pojazd nie zostanie podstawiony na czas w miejscu wyznaczonym zgodnie z
harmonogramem przewozu
§9
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5%
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy;
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 5% wynagrodzenia
umownego.
3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu właściwych sądów powszechnych dla Zleceniodawcy.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

.......................................
Zamawiający

...........................................
Wykonawca

Załącznik do umowy

Harmonogram przewozów
zamówienie obejmuje dowóz dzieci w 2010 roku do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach i
Gimnazjum w Dubeninkach z miejscowości: Marlinowo, Czarne, Zawiszyn, Czarne gm.
Filipów, Białe Jeziorki, Cisówek, Żabojady i Bludzie.
Przewidywana dzienna długość trasy wynosi 121,1 km.
Ilość dziennych tras 8 w tym:
1. przywozu dzieci do szkół - 3
2. odwozu dzieci ze szkół – 5
Ilość dzieci przewożonych – 39
Pierwsza trasa przywozu dzieci
Marlinowo - Czarne - Zawiszyn, Szkoła w Dubeninkach– długość trasy 14,5 km.
Liczba punktów zbiorczych – 4 .
Ilość dzieci przewożonych 7.
Godzina wyjazdu z Marlinowa 6:55, przyjazd do szkoły 7:15
Druga trasa przywozu dzieci
Żabojady – Bludzie – Szkoła w Dubeninkach- długość trasy 11,8 km. Liczba punktów
zbiorczych – 4
Ilość dzieci przewożonych 8.
Godzina wyjazdu z Żabojad 7:25 przyjazd do szkoły 7:35
Trzecia trasa przywozu dzieci
Czarne gm. Filipów – Białe Jeziorki - Cisówek – Szkoła w Dubeninkach – długość trasy –
18 km. Liczba punktów zbiorczych – 12
Ilość dzieci przewożonych 24.
Godzina wyjazdu z Czarnego gm. Filipów 7:45 przyjazd do szkoły 8:10
Pierwsza trasa odwozu dzieci
Szkoła w Dubeninkach – Cisówek – Białe Jeziorki – Czarne gm. Filipów - długość trasy –
18 km. Godzina wyjazdu spod szkoły 12:55
Druga trasa odwozu dzieci
Szkoła w Dubeninkach – Zawiszyn – Czarne – Marlinowo - długość trasy – 14,5 km.
Godzina wyjazdu spod szkoły 13:30
Trzecia trasa odwozu dzieci
Szkoła w Dubeninkach – Żabojady – Bludzie - długość trasy – 11,8 km. Godzina wyjazdu
spod szkoły 14:45
Czwarta trasa odwozu dzieci
Szkoła w Dubeninkach – Cisówek – Białe Jeziorki – Czarne gm. Filipów - długość trasy –
18 km. Godzina wyjazdu spod szkoły 15:05
Piąta trasa odwozu dzieci
Szkoła w Dubeninkach – Zawiszyn – Czarne – Marlinowo - długość trasy – 14,5 km.
Godzina wyjazdu spod szkoły 15:30

