Umowa zadanie nr 1
zawarta w dniu ………………….. roku w Pyzdrach zgodnie z Prawem zamówień
publicznych pomiędzy Gminą i Miastem Pyzdry z siedzibą w Pyzdrach przy
ul. Taczanowskiego 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:
Burmistrza Pyzdr - Pana Przemysława Dębskiego.
a
……………………………………………….. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym
przez:
……………………………………
następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie wykonanie przedmiotu zamówienia
określonego w zadaniu nr 1 przetargu nieograniczonego, który stanowi obowiązek dowozu
i odwozu uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy Pyzdry dla następujących
jednostek oświatowych:
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pyzdrach
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pyzdrach Szkoły Podstawowej w Pyzdrach Szkoła
Filialna we Wrąbczynkowskich Holendrach
- Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lisewie
- Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach
zgodnie z trasami i godzinami podanymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Wykonawca oświadcza, że obsługę tras prowadzić będzie 3 autobusami:
1. ……………………….. rejestracyjny ……………… o liczbie miejsc siedzących …
2. ……………………… nr rejestracyjny …………….. o liczbie miejsc siedzących …
3. ……………………… nr rejestracyjny …………….. o liczbie miejsc siedzących …
które obsługiwać będą kierowcy legitymujący się wymaganymi i aktualnymi uprawnieniami
do kierowania.
§3
Integralną częścią niniejszej umowy jest:
1. oferta wykonawcy,
2. dokumentacja przetargowa,
3. zawiadomienie o wyborze oferty przez Zleceniodawcę.
§4
1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy liczona będzie zgodnie ze złożoną ofertą
do niniejszej umowy za 1 km przebiegu w wysokości ……. zł brutto i płatna przelewem
na wskazane konto bankowe w ciągu … dni po zakończeniu każdego miesiąca.
2. Należności za świadczone usługi regulowane będą odpowiednio przez:
a) Nabywca: Gmina i Miasto Pyzdry NIP: 789-16-49-986
Odbiorca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pyzdrach – Autobus nr 1
b) Nabywca: Gmina i Miasto Pyzdry NIP: 789-16-49-986
Odbiorca: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach – Autobus nr 2
c) Nabywca: Gmina i Miasto Pyzdry NIP: 789-16-49-986
Odbiorca: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lisewie – Autobus nr 3
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w okresach miesięcznych na podstawie faktury przedłożonej przez Wykonawcę,
potwierdzonej przez dyrektorów szkół.
3. Placówki wymienione w § 1 są uprawnione do otrzymywania faktur VAT i upoważnia się
Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkoły
w dniu nauki szkolnej autobusem wg określonej trasy z respektowaniem miejsc
zatrzymywania się, punktualności przewozu.
2. W przypadku awarii autobusu Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na swój
koszt do podstawienia zastępczego autobusu (spełniającego warunki określone w SIWZ)
w czasie nie dłuższym niż 1 godz.
§6
1. Za dodatkowe kursy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie według stawki określonej
w § 4 ust.1 umowy.
2. Każdy dodatkowy kurs wymaga uzgodnienia z Burmistrzem Pyzdr.
§7
1. Niewywiązanie się z obowiązku określonego w §1 powodować będzie naliczanie przez
Zleceniodawcę kary umownej w wysokości 10% miesięcznej wartości usług za każdy
dzień niewykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w przypadku nie podstawienia
zastępczego autobusu – w wysokości 100,00 złotych za każdą następną godzinę
opóźnienia.
3. Kara umowna określona w ust.1 i 2 może być potrącona z każdej należności przysługującej
Wykonawcy.
§8
1. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać autobusy w należytym stanie technicznym,
koszty remontu pokrywa Wykonawca.
2. Wykonawca ma obowiązek posiadania aktualnych ubezpieczeń komunikacyjnych w
zakresie OC i NNW kierowcy i pasażerów pojazdu na autobusy oraz dokonywać
przeglądów technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§9
Umowa została zawarta na okres od dnia 3.09.2018 roku do dnia 21.06.2019 roku.
§ 10
1. Strony zastrzegają sobie prawo do natychmiastowego, jednostronnego rozwiązania
umowy w przypadku naruszenia jej postanowień przez kontrahenta.
2. Oświadczenie o rozwiązaniu powinno zostać złożone na piśmie i staje się skuteczne
z chwilą jego doręczenia drugiej stronie umowy.
§ 11
Zmiana treści niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.
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§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie:
1) kodeks cywilny,
2) ustawa Prawo zamówień publicznych.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Zamawiający:

Wykonawca:
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