Zał. nr 5 do SIWZ

UMOWA nr 342/…../2010
Zawarta w dniu …………………………….2010r. w Gorzowie Śląskim
pomiędzy:
Gminą Gorzów Śląski 46-310 Gorzów Śląski, Wojska Polskiego 15 reprezentowaną przez:
mgr inŜ. Artura Tomalę – Burmistrza Gorzowa Śląskiego
zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
z siedzibą w ……………………………………………………………przy
ul……………………………………………………
Nr NIP
…………………………………………………………………….REGON……………………
……………………………..
reprezentowanym przez
…………………………………………………………………………………………………
…….
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§1
Umowa
zawarta
na
podstawie
przetargu
nieograniczonego
z
dnia
………………………………………..
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.)

§2
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi przewozowe na rzecz Zamawiającego poprzez
dowoŜenie dzieci do szkół w dniach nauki szkolnej, autobusami marki,
………………………………………………………….wg następujących tras:

Dowóz do szkół
TRASA 1 (29 km) – Gorzów Śl.-Zdziechowice - Uszyce Szkoła ( nie wczęśniej niŜ o 7.30) Uszyce – Zdziechowice - Gorzów Śl. ZSG (godz.7.55) maksymalna
ilość uczniów 39
TRASA 2 (39km) (gimbus) - Gorzów Śl - Jamy Piaseczna - Kozłowice Szkoła ( nie
wcześniej niŜ o 7.30) – Skrońsko - Kozłowice Szkoła – Pawłowice - ul.
Jaronia (Więckowice Stare) - Gorzów Śl. ZSG (godz.7.55) maksymalna
ilość uczniów 48

1

TRASA 3 (21 km) – Gorzów Śl. – Dębina - Pawłowice Przedszkole - Kozłowice Szkoła (nie
wcześniej niŜ o 7.30) – Pawłowice - Gorzów Śl. ZSG (godz.7.55)
maksymalna ilość uczniów 43
TRASA 4 (21 km) – Gorzów Śl. - Kobyla Góra – Pakoszów – Budzów - Gorzów Śl. ZSG
(godz.7.55) maksymalna ilość uczniów 36
TRASA 5 ( 11 km) – Gorzów Śl. - ul.Oleska ( Więckowice Nowe) – Jastrzygowice –
Wygiełdów - Gorzów Śl. ZSG (godz.7.55) maksymalna ilość uczniów
59
TRASA 6 (18 km) – Gorzów Śl. – Goła - Nowa Wieś - Gorzów Śl. ZSG (godz.7.55) –
maksymalna ilość uczniów 41

Odwóz ze szkół
TRASA 1 (35 km) - Gorzów Śl. ZSG (odjazd ok.13.35) - Nowa Wieś – Tęczynów – Goła –
Zdziechowice - Uszyce Szkoła (nie później niŜ 14.05) – Zdziechowice Gorzów Śl.
TRASA 2 (46 km) - Gorzów Śl ZSG (odjazd ok.13.35) - ul. Jaronia (Więckowice Stare) –
Kozłowice szkoła (odjazd nie później niŜ o 13.45) – Skrońsko –
Kozłowice szkoła – Jamy Piaseczna – Gorzów Śl.
TRASA 3 (11 km) – Gorzów Śl ZSG (odjazd o ok.13.35) – Wygiełdów – Jastrzygowice - ul.
Jaronia (Więckowice Stare) - Gorzów Śl.
TRASA 4 (23 km) - Gorzów Śl. ZSG (odjazd ok.13.55) – Dębina - Kobyla Góra – Pakoszów
– Budzów - Gorzów Śl.
TRASA 5 (32 km) - Gorzów Śl. ZSG (odjazd ok.14.30) – Goła – Zdziechowice - Uszyce
Szkoła (nie później niŜ o 15.00) - Gorzów Śl.
TRASA 6 (46 km) (gimbus) – Gorzów Śl. ZSG (odjazd ok.14.35) – ul. Jaronia (Więckowice
Stare) – Pawłowice - Kozłowice Szkoła (odjazd nie później niŜ o 14.45)
– Skrońsko - Kozłowice Szkoła - Pawłowice-Kozłowice Szkoła-Jamy
Piaseczna-Gorzów Śl.
TRASA 7 (22 km) – Gorzów Śl. ZSG (odjazd 14.35) – Wygiełdów – Jastrzygowice –
Skrońsko - ul. Oleska (Więckowice Nowe) - Gorzów Śl.
TRASA 8 (30 km) – Gorzów Śl. - Nowa Wieś – Tęczynów – Budzów – Pakoszów – Dębina
- Gorzów Śl.
TRASY DODATKOWE ( w zaleŜności od potrzeb) 3 razy w tygodniu odjazd po 15.20
TRASA 9 (23 km) - Gorzów Śl. ZSG – Goła – Zdziechowice – Uszyce – Gorzów Śl.
TRASA 10 (30km) - Gorzów Śl. ZSG – Pawłowice – Kozłowice – Jamy – Kozłowice –
Skrońsko – Jastrzygowice – Wygiełdów - Gorzów Śl.
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TRASA 11 (23 km) – Gorzów Śl. ZSG – Budzów – Pakoszów - Kobyla Góra – Dębina Gorzów Śl
§3
Z przewozu mogą korzystać uczniowie placówek oświatowych zgodnie z wykazem osób
uprawnionych, oraz w przypadku wolnych miejsc w autobusie inne osoby za zgodą opiekuna
lub Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim.
§4
Zamawiający zapewnia opiekuna do dzieci na czas przewozu.
§5
Do szczególnych obowiązków Wykonawcy naleŜy:
- zapewnienie bezpieczeństwa przewozów oraz bezpieczeństwa przy wsiadaniu i wysiadaniu
dzieci i młodzieŜy wraz z opiekunem,
- punktualność,
- zapewnienie właściwych warunków sanitarnych w pojazdach.
§6
Zamawiający naleŜność za usługę przewozową będzie regulował do 10 dnia kaŜdego
następnego miesiąca po wykonaniu usługi na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę wg stawki za 1 km autobusem Zamawiającego (gimbusem) …………………zł
słownie:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
wg stawki za 1 km autobusem Wykonawcy…………………………………………………zł
słownie:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………….
Płatnikiem jest Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów
Śląski, Wojska Polskiego 15, NIP 576-12-41-607, REGON 001200988

§7
Zmiany postanowień umowy
1. Wszelkie zmiany umowy będą potwierdzone aneksem w formie pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
2. Zmiany postanowień umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach:
a) Zmiany wysokości ceny jednostkowej za 1 km brutto w przypadku wzrostu ceny
paliwa powyŜej 10 % w stosunku do ceny z dnia złoŜenia oferty. Za podstawę
będą brane maksymalne ceny detaliczne publikowane przez PKN „ORLEN” S.A.;
b) Zmiany rozkładu jazdy tj. zmiany trasy, jej długość i godzin przewozu uczniów,
zachowując jednocześnie niezmienną stawkę za 1 km, przedstawioną
w formularzu ofertowym Wykonawcy;
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c) Zmiany ustawowej wysokości podatku VAT, w przypadku gdy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych
przedmiotem umowy.
Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to
części wynagrodzenia za usługi w których w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano.

§8
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zlecenia Wykonawcy dodatkowych przewozów
dzieci i młodzieŜy zachowując jednocześnie niezmienną stawkę za 1 km, przedstawioną
w formularzu ofertowym Wykonawcy na pisemny wniosek Zamawiającego (wycieczki,
wyjazdy pozalekcyjne itp.)
§9
1.Za niewykonanie przewozu w jednym dniu Wykonawca płaci karę umowną w wysokości
trzykrotnej stawki za 1 km, pomnoŜonej przez ilość km trasy nieprzebytej w danym dniu. A
za wykonanie usługi z opóźnieniem wynoszącym ponad 15 minut-karę umowną w wysokości
25% naleŜności za kilometry w danym dniu-za kaŜdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
2.Podstawą do zapłaty kary umownej jest protokół sporządzony przez Dyrektora Szkoły
i potwierdzony przez kierowcę oraz opiekuna dzieci.
§ 10
Umowa moŜe być rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku raŜącego naruszenia przez wykonawcę warunków umowy, a w szczególności:
- podstawienia autobusu w stanie technicznym nie zapewniającym bezpiecznego
przewozu osób,
- stawienie się kierowcy w stanie nietrzeźwym,
- niemoŜności dalszego świadczenia usług przewozowych spowodowanych przyczynami
technicznymi, ekonomicznymi lub prawnymi,
- zachowania personelu Wykonawcy, stanowiące raŜące naruszenie norm obyczajowych,
a w szczególności uŜywania wulgarnego słownictwa w obecności dzieci i młodzieŜy,
- nierzetelnego wykonania umowy.

§ 11
Umowa zawarta jest na czas określony z terminem realizacji
od 01-09-2010 do 28-06-2013r., z wyłączeniem dni bez nauki szkolnej
tj. ferie zimowe i przerwy świąteczne.
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§ 12
1. Zamawiający oświadcza, Ŝe Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli jest podatnikiem
podatku VAT
2. Przewoźnik oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku VAT
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy o Zamówieniach Publicznych.
§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach : 1 egzemplarz dla
zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Biura Obsługi Szkół i
Przedszkoli.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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