
                                                                                                                    Załącznik nr 8 
     WZÓR                               

                                                        UMOWA  NR ……/2011

zawarta w dniu  …………..  w Murowie pomiędzy Gminą Murów  reprezentowaną przez
Andrzeja Puławskiego - Wójta Gminy zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………….
z  siedzibą w: …………………………………………………………………………..
wpisanym do …………………………………………………………………………
NIP: …………………..     REGON: ………………………………
reprezentowanym przez.: ……………………………………………
zwanym dalej ,,Wykonawcą „

w rezultacie wyboru oferty w dniu ……………. w trybie przetargu nieograniczonego
została zawarta umowa o następującej  treści:
 

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest usługa związana z realizacją obowiązku określonego w art. 17 
ust. 3a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz,. U. z 2004r., nr 256. poz. 
2572 z późn. zm) polegająca na dowożeniu uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na 
terenie gminy Murów z domu do szkół i z powrotem wraz z zapewnieniem im opieki w 
czasie dowożenia we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 
2011/2012

2. Szczegółową listę uczniów objętych usługą, ich adresów zamieszkania,  tras oraz wykaz 
szkół będzie zawierać załącznik do niniejszej umowy.

3. Przed przystąpieniem do realizacji usługi, Wykonawca ustali rozkład jazdy dla
poszczególnych kursów, mając na względzie jak najkrótszy czas przebywania dziecka w 
podróży, z uwzględnieniem założeń:
a) uczeń winien być dowieziony do szkoły w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez 

niego zajęć lekcyjnych lub rewalidacyjno- wychowawczych zgodnie z planem lekcji oraz 
zabierany po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania;

b)  szczegółowe  godziny  kursów  Wykonawca  ustali  z  rodzicami  -  opiekunami  prawnymi 
uczniów, w oparciu o tygodniowy plan lekcji przewożonych uczniów.

4. Harmonogram przewozów dzieci ustalony zostanie, na podstawie listy uczniów oraz ustalonego  
     przez Wykonawcę rozkładu jazdy, w pierwszych dwóch tygodniach września 2011r.
5.  Zamawiający zastrzega sobie zmianę liczby dzieci oraz miejsc dowozu.
4. W ramach usługi Wykonawca:

a) zapewni transport uczniów niepełnosprawnych przystosowanymi do tego celu 
samochodami, wyposażonymi w atestowany sprzęt zabezpieczający,

b) zapewni transport wózków inwalidzkich i innego sprzętu rehabilitacyjnego,
c) zapewni podstawową opiekę przewożonym uczniom, osoby ją sprawujące powinny posiadać 

przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz 
być przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy, ponadto pracownicy sprawujący 
opiekę będą. wyposażeni w środek łączności- np. telefon komórkowy.

5.  W  przypadku  czasowej  niemożności  świadczenia  usług  przewozowych  w  uzasadnionych 
przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa

      zapewniającego   równorzędny   poziom   usług.   Przez   ,,uzasadnione   przypadki"   strony 
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      niniejszej umowy rozumieją np.: awarię techniczną pojazdu.

§2
Termin realizacji

Termin realizacji  zamówienia ustala się:  od 1 września 2011r. do 29 czerwca 2012r.  we 
wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2011/2012
z wyłączeniem ferii szkolnych oraz innych dni wolnych od zajęć zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego, a także z wyłączeniem 
dni  wg  wskazań  dyrektorów  placówek  oświatowych,  do  których  uczęszczają  dowożeni 
uczniowie.

§3
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy zgodnie z opisem zawartym w § 1 a 
w  
    szczególności:
   1)  Wykonawca zapewnia najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdów, a 
        także odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowców. Wykonawca oświadcza, że 
         pracownicy Wykonawcy posiadają przygotowanie do wykonywania podstawowych
         czynności   pielęgnacyjno - opiekuńczych wobec dzieci w czasie ich przewozu.
   2)  Wykonawca oświadcza, że posiada pojazdy samochodowe przystosowane do przewozu 

      osób niepełnosprawnych, wyposażone w specjalistyczny sprzęt atestowany ( podesty, 
         pasy  do mocowania wózków itp.).
   3)   Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z
         wypadków  lub wszelkiego rodzaju zdarzeń  wynikłych w czasie wykonywania usługi.   

    Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  
    prowadzonej działalności i posiadania mienia w zakresie przewozu osób na terenie kraju  
    (ubezpieczenie musi obejmować szkodę na osobie, szkody będące   następstwem śmierci,  
     uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) na cały okres świadczenia usługi.

   4) Pracownicy skierowani do wykonywania prac, posiadają ważne badania lekarskie oraz  
      przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i ppoż.

  5)   Wykonawca zobowiązuje   się  realizować   umowę  zgodnie  z  przepisami   prawa,  a w
        szczególności Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( tj Dz. U. z  
        2005r, nr 108, poz. 908 z późn zm.), Ustawą z dnia 6 września 2001r.  o transporcie 

     drogowym (tj. Dz. U. Z2007r Nr 125,poz. 874 z późn zm.) oraz Ustawy dnia 15 listopada 
     1984r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2000r Nr 50, poz. 601 z późn. zm.).

§4
Wynagrodzenie

1.  Za  wykonanie  przewozów  Wykonawca  będzie  otrzymywał  od  Zamawiającego    
      wynagrodzenie ustalone jako iloczyn ceny jednostkowej przedstawionej w ofercie i liczby 
       faktycznie przejechanych kilometrów na poszczególnych trasach.
2.   Cena jednostkowa za 1 km wynosi………..zł brutto i obowiązywać będzie przez cały czas
      trwania umowy.
3.  Wynagrodzenie ustalane będzie odrębnie za każdy miesiąc kalendarzowy z
     uwzględnieniem liczby    przejechanych kilometrów i liczby dni nauki.
4.  Rozliczenie  odbywać  się  będzie  na  podstawie  faktury,  miesięcznego  zestawienia  
      kilometrów oraz potwierdzonej liczby wykonanych przewozów na trasach objętych  
      przedmiotem zamówienia.
5. Podstawę do zapłaty stanowić będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura 
     VAT wraz ze sporządzoną przez niego Kartą przewozu wykonania usługi potwierdzoną 
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    przez rodziców/ opiekunów prawnych lub dyrektora szkoły. Karta Przewozu zawierać ma 
    zestawienie wykonanych przewozów w danym miesiącu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli obecności dzieci w szkole.
7. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem na rachunek  
     bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 14-tu dni po otrzymaniu faktury.
8. Wykonawca wystawi fakturę na Gminę Murów ul. Dworcowa 2 46-030 Murów
     NIP: 751-12-77-611 
9.  Za  datę  zapłaty strony uznają datę  złożenia  przez  Zamawiającego  polecenia  realizacji  
    przelewu bankowego.
                                                                          §5

Kary umowne

Strony uzgadniają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne:
1.  W przypadku niepodstawienia samochodu w terminach ustalonych w harmonogramie,
     Wykonawca zobowiązany jest  do zapłaty  kary umownej  w wysokości 500,00zł za  
     niezrealizowaną trasę.
2.  W przypadku niewykonania usługi przez kolejne trzy dni robocze oraz nie udostępnienia 
     zastępczego samochodu na ten czas,  Zamawiający odstąpi  od umowy ze skutkiem  
     natychmiastowym i ma prawo dochodzenia kary umownej w wysokości 1.000,00zł za 
     każdy dzień wynajmu zastępczego środka transportu.
3.  W przypadku gdy przewidziane kary nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający
     zastrzega  sobie  prawo dochodzenia  odszkodowania   uzupełniającego  na  zasadach  
     ogólnych.

§6
Zmiany umowy

  1.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2.  Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub
       przez  Wykonawcę
  3.  Zmiany umowy o których mowa  muszą być dokonywane z zachowaniem 
       przepisu  art.  140 ust.  3  ustawy Prawo zamówień  publicznych,  stanowiącego,  że  
       umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie
       przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  4.  Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć:
        a)  wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których
             nie  mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy wpływających na jej realizację 
             b) zmiany ilości dowożonych uczniów do szkół i placówek w trakcie trwania umowy 
                  a  także zmianę trasy spowodowanych zmianą ilości dowożonych uczniów.
            c)  zmiana obowiązujących przepisów
 5.   Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4 jest złożenie pisemnego 
       wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
       a) opis propozycji zmiany
       b) uzasadnienie zmiany
       c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie jeżeli zmiana 
            będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy
 6.   Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. 

§7
Postanowienia końcowe

1.  Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu 
     wypowiedzenia, liczonym na koniec miesiąca kalendarzowego.
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2. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, Zamawiający bez   
    ujemnych dla siebie skutków prawnych – niezależnie od prawa do naliczenia kar 
    umownych, może ją rozwiązać w każdej chwili bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia winno nastąpić w formie pisemnej z podaniem     
     przyczyn.
4. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy w trybie określonym w ust. 1 i 2, 
    Wykonawcy nie należy się żadne odszkodowanie. 
5  Wszelkie zmiany do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej 

     i zgody obu stron pod rygorem nieważności.

§ 8

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących 
     przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub przerwał i jej nie wznowił, 
mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 3 dni,

2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach,

3) ogłoszenie  upadłości  Wykonawcy  lub  rozwiązania  firmy Wykonawcy,  bądź  nakazu 
wydania  majątku Wykonawcy,

4) wygaśnięcie  licencji  lub  zezwolenia  uprawniającego  do  wykonywania  transportu 
drogowego.

1. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty faktury i mimo wezwania Wykonawcy 

zwleka z zapłatą dłużej niż 1 miesiąc licząc od terminu zapłaty ustalonego w umowie,
2) Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  że  nie  będzie  w  stanie  realizować  swoich 

obowiązków wynikających z umowy (np. płatności).
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Do  wzajemnych  kontaktów  przy  realizacji  przedmiotu  umowy  wyznacza  się  ze  strony 
Zamawiającego:
- Sylwię Dydzik –Sekretarza Gminy Murów
- Janinę Majtyka inspektora Urzędu Gminy Murów
ze strony Wykonawcy:
- …………………………………………..
- ……………………………………………

                                                   §10

1. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają  zastosowanie     
      odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy Prawo Przewozowe
       i  Kodeksu Cywilnego.
2.  Spory,  które  mogą  wyniknąć  na  tle wykonania  niniejszej umowy po  wyczerpaniu  
      postępowania polubownego będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca realizacji umowy.
3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla    
     Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
 
WYKONAWCA                                                                                                    ZAMAWIAJĄCY
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