Załącznik nr 8 do SIWZ

-PROJEKTUMOWA NR .../OP/2021

zawarta w dniu ..............pomiędzy:
Gminą Dubeninki zwaną w treści ,,Zamawiającym”, w imieniu i na rzecz której działają:
Ryszard Zieliński -Wójt Gminy Dubeninki
przy kontrasygnacie Skarbnika gminy –Hanny Biedrzyckiej,
a
........................................., REGON ......................, NIP ................................................zwanym
w treści Umowy ,,Wykonawcą” w imieniu i na rzecz, którego działa/ją:
1. ……................................................
2. ........................................................
w sprawie przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach.
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy są usługi transportowe świadczone w dniach nauki szkolnej
polegające na dowożeniu uczniów do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach z miejscowości:
Zawiszyn, Czarne, Marlinowo, Białe Jeziorki, Cisówek, Żabojady i Bludzie i odwożeniu ich
po zakończeniu zajęć szkolnych w roku 2021, 2022 i 2023, 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze
zm.),
- ustawą o transporcie drogowym ( t.j. Dz. U., z 2019 r., poz. 2140 ze zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.
2022 ze zm.).
3. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do:
- zagwarantowania przewożonym dzieciom miejsc siedzących,
- okazania niezbędnych ubezpieczeń tj. od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz
odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z wykonywaną usługą przewozową,
- zapewnienia takiej liczby pojazdów, aby przewóz przeprowadzony był bezpiecznie
i terminowo,
- przyjęcia na siebie, z chwilą wejścia dzieci do autobusu, pełnej odpowiedzialności za ich
bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
- utrzymania taboru autobusowego w wielkości umożliwiającej prawidłowe wykonanie
umowy.
- wykonawca zapewnia należyte warunki sanitarno-higieniczne środka transportu.
4. Wykonawca zapewnia opiekę dla przewożonych dzieci:
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- opiekun ponosi odpowiedzialność za dzieci dowożone od chwili ich wejścia do autobusu do
chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia
przez dzieci autobusu na przystanku w swojej miejscowości,
- wyznaczony opiekun, odprowadza przewożone dzieci pod drzwi wejściowe szkoły,
a powracające ze szkoły, odbiera spod drzwi szkoły i wprowadza do autobusu,
- do obowiązków opiekuna należy również otwieranie i zamykanie drzwi w autobusie oraz
asystowanie przy wsiadaniu i wysiadaniu dzieci na przystankach.
5. 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 dniach nauki szkolnej.
2. Dodatkowo Wykonawca zapewni dowóz dzieci w uzasadnionych przypadkach (np.
choinka lub inne uroczystości szkolne) za dodatkową opłatą wg stawki ……….....zł/km
określonej w ofercie Wykonawcy.
§4
1. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu przewożącego uczniów do i ze szkoły lub innej
nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu uczniów, Wykonawca
zobowiązany jest bezzwłocznie zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zastępczy w
czasie nie dłuższym niż 60 minut, oraz mailowym (sekretarzug@dubeninki.pl)
i telefonicznym (87 615 81 37) powiadomieniu Zamawiającego.
2. W przypadku nie zapewnienia przez Wykonawcę transportu zastępczego, o którym mowa
w ust. 1, Zamawiający zapewni transport uczniów na koszt Wykonawcy, a Wykonawca
zobowiązuje się do zapłaty całości kosztów związanych z wykonaniem przewozów
zastępczych.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie przewozu
dzieci wskutek okoliczności, których nie mógł on uniknąć ani zapobiec ich skutkom
(gołoledź, zaspy śnieżne itp. warunki uniemożliwiające przewóz dzieci).
§5
1. Za usługi, o których mowa w § 1 umowy, Zamawiający płacić będzie Wykonawcy
wynagrodzenie, przyjmując stawkę –……………….... zł/km brutto określoną w ofercie
Wykonawcy.
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 potwierdzone przez szkołę.
5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności Wykonawcy w terminie ……….. dni
od dnia otrzymania faktury VAT wraz z wykazem.
6. W przypadku zwłoki w opłacie należności obowiązują ustawowe odsetki za opóźnienie.
§6
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.
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§7
1. Zamawiający dopuszcza zmiany treści niniejszej umowy w zakresie:
a) zmiany ilości tras oraz ich długości w przypadku:
- zmiany ilości dzieci zamieszkałych w obrębie trasy dowozu,
- zmiany miejsca zamieszkania uczniów,
- reorganizacji sieci szkół,
- zmiany organizacji roku szkolnego;
b) aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę
siedziby, zmianę formy prawnej itp.;
c) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
d) jeżeli wystąpią zdarzenia losowe o charakterze siły wyższej. Przez siłę wyższą należy
rozumieć niezależne od stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było nieuchronne oraz
niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcie umowy i któremu nie można było
zapobiec mimo dochowania szczególnej ostrożności, w szczególności:
- katastrofalne zjawiska wywołane działaniem sił natury, np. powodzie, huragany, trzęsienia
ziemi, pożary lasów,
- działania wojenne państw, wojny domowe, zamieszki itp.,
- stan epidemii.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej
ważności formy pisemnej w postaci aneksu, podpisanego przez obie strony.
§8
Zamawiający ma prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w formie pisemnej
w następujących przypadkach:
 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. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy karę umowną - w wysokości 2.000,00 złotych.
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną - w wysokości 2.000,00 złotych.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
- każdy niewykonany przewóz, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3, - w wysokości 500,00 złotych,
- każdy przypadek nieodebrania dzieci z przystanku – w wysokości 500,00 złotych.
4. W przypadkach wymienionych w ust. 3, Wykonawca wystawi fakturę na 100 %
wynagrodzenia umownego, a Zamawiający przedstawi pisemne obliczenie kar umownych,
o które pomniejszy wynagrodzenie w formie potrącenia.
5. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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§ 11
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

KONTRASYGNATA

WYKONAWCA

Załącznik do umowy nr …………………….. z dnia ……………………………….
1. Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe świadczone w dniach nauki szkolnej
polegające na dowożeniu uczniów do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach z
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

miejscowości: Zawiszyn, Czarne, Marlinowo, Białe Jeziorki, Cisówek, Żabojady i
Bludzie i odwożeniu ich po zakończeniu zajęć szkolnych w roku 2021, 2022 i 2023.
W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć,
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci po uzgodnieniu z dyrektorem
szkoły.
Przewidywana dzienna długość trasy wynosi 131 km. Ilość dziennych tras 4 w tym:
– przywozu dzieci do szkoły – 2
– odwozu dzieci ze szkoły – 2.
Przewidywana ilość dzieci przewożonych – 34.
Pierwsza trasa przywozu dzieci: Żabojady – Bludzie – Dubeninki (szkoła). Długość trasy
– 16,4 km. Liczba punktów zbiorczych – 3. Ilość dzieci przewożonych 12. Godzina
wyjazdu z miejscowości Żabojady (przy krzyżu) – 6:55, przyjazd do szkoły – 7:05.
Druga trasa przywozu dzieci: Zawiszyn – Marlinowo – Czarne - Białe Jeziorki - Cisówek
-Dubeninki (szkoła). Długość trasy – 27,1 km. Liczba punktów zbiorczych – 12. Ilość
dzieci przewożonych - 22. Godzina wyjazdu z miejscowości Zawiszyn (Nr domu 9) –
7:10, przyjazd do szkoły – 7:50.
Pierwsza trasa odwozu dzieci: Dubeninki (szkoła) – Zawiszyn - Czarne – Marlinowo Białe Jeziorki –Cisówek - Dubeninki - Żabojady - Bludzie – Dubeninki (szkoła). Godzina
wyjazdu spod szkoły 12:45, powrót pod szkołę 14:27.
Druga trasa odwozu dzieci: Dubeninki (szkoła) - Żabojady – Bludzie – Dubeninki Zawiszyn – Czarne - Marlinowo - Białe Jeziorki – Cisówek – Dubeninki. Godzina
wyjazdu spod szkoły 14:30, powrót pod szkołę 16:05.
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