
WZÓR                                                                                               Załącznik nr 7 do siwz

                                                  U M O W A  Nr………/2012

Zawarta w dniu…………..2012 roku w Murowie pomiędzy Gminą Murów z siedzibą 
46-030 Murów ul. Dworcowa 2 reprezentowaną przez Wójta Gminy – Andrzeja Puławskiego 
zwaną dalej  Zamawiającym
a
……………………………………………………………….
z siedzibą…………………………………………………..
NIP…………………; REGON……………………………..
reprezentowaną przez ………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą,
w rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
została zawarta umowa o następującej treści:

                                                                   § 1

Przedmiotem umowy jest :
1.  Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów  do szkół autobusem szkolnym, 
    który zostanie oddany w najem Wykonawcy w celu wykonywania usługi.
    Uczniowie będą dowożeni i odwożeni do szkól: 
    Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie ul. Wolności 22
    Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu ul. Lipowa 
    oraz dzieci do  Publicznego Przedszkola w Murowie 
    w  roku szkolnym 2012/2013. 
    Łączna ilość uczniów do przewiezienia do szkół wynosi- 30
    Łączna ilość uczniów do przewiezienia ze szkół wynosi – 38
    Łączna ilość dzieci dowożonych i odwożonych z Publicznego Przedszkola w 
    Murowie wynosi -26.
 Wyszczególnienie ilości uczniów na danej trasie zawarto w załączniku nr 8 do   SIWZ.
Ostateczne  godziny  przejazdu  autobusu  szkolnego  z  uwzględnieniem  przystanków  oraz 
ewentualnych  innych  punktów odbioru   dzieci  na  trasach  uzgodnionych  z  Wykonawcą  , 
zostaną określone po sporządzeniu planu zajęć w jednostkach oświatowych. W uzgodnieniu z 
Zamawiającym,  Wykonawca  zapewni  bezpłatny  przejazd  opiekunom  na  wyznaczonych 
trasach.

2. Najem autobusu
Zamawiający przekazuje /do wykorzystania w niniejszej usłudze/  w najem – autobus szkolny 
sprawny technicznie  o ilości miejsc siedzących 23, marki AUTOSAN  H6-10.03S numer 
identyfikacyjny pojazdu SUADW1DDPXS510232, pojemność silnika 4353,00cm3 ,  dowód 
rejestracyjny  nr:  DR/BAG  2982775,  tablice  rejestracyjne  nr  ODV  4470,  data  pierwszej 
rejestracji 28.10.1999r.,rok produkcji 1999r.  Przebieg: 763824km.
Przedmiot najmu pozostanie własnością Zamawiającego przez cały okres trwania najmu.
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                                                                    § 2
Termin  realizacji:  rok  szkolny  2012/2013  we  wszystkie  dni  nauki  szkolnej,  zgodnie  z 
kalendarzem roku szkolnego ( z wyłączeniem dni wolnych od nauki szkolnej).
Termin realizacji umowy: od 03.09.2012r do 28.06.2013r.
Termin najmu autobusu: od 03.09.2012r. do 28.06.2013r.

                                                                   § 3
Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia warunkujące prawidłową realizację 
usługi.

                                                                  § 4
Wykonawca zobowiązuje się:
1. W przypadku awarii autobusu do podstawienia autobusu zastępczego w czasie nie 
    dłuższym niż 60 minut.
2. Dowieźć dzieci na określoną godzinę i zapewnić powrót zgodnie z ustalonym rozkładem 
    jazdy.
3. Skierować do wykonania usługi kierowcę posiadającego ważne badania lekarskie oraz 
    przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż.
4. Zapewnić właściwe i zgodne z przepisami oznakowanie pojazdu  przeznaczonego do 
    przewozu dzieci.
5. W przypadku awarii autobusu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu 
    zastępczego – bez możliwości otrzymania od zleceniodawcy dodatkowego wynagrodzenia.
6. Przedłożyć zamawiającemu kopię zawartej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności. 

                                                                 
                                                                  § 5
Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia opiekami nad uczniami i dziećmi na trasie 
przewozu.

                                                                   § 6
1. Należność za wykonanie usługi określonej w § 1 pkt.1 wyniesie maksymalnie w skali roku:
   Cena netto………………….zł ( słownie:………………………….zł)
   Stawka podatku VAT……….% tj…………………….zł ( słownie :……………………….)
   Cena brutto:…………………..zł ( słownie:…………………………………………………)
1.1 Wynikająca z § 6 ust. 1 niniejszej umowy cena za miesięczną usługę wyraża się kwotą:
     …………………..zł ( słownie:…………………………………………………………….)
w tym podatek VAT:……………………zł (słownie:………………………………………..)

2.  Rozliczenie  przedmiotu  umowy nastąpi  na podstawie wystawionych  przez Wykonawcę 
faktur częściowych wystawionych na koniec każdego miesiąca nauki szkolnej.
3. Należność za wykonane usługi zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy w 
terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego.
4.  W przypadku  nie  dotrzymania  terminu  płatności  przez  Zamawiającego  –  Wykonawcy 
przysługują ustawowe odsetki za zwłokę. 

                                                                  § 7
1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca zapłaci Zamawiającemu miesięczną opłatę za 
najem autobusu szkolnego w kwocie:…………………..zł, ( słownie:………………………...)
w tym podatek VAT:………………zł ( słownie:………………………………………).
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2.  Rozliczenie  nastąpi  na  podstawie  wystawionych  przez  Zamawiającego  faktur,  faktura 
zostanie wystawiona do 20-tego dnia miesiąca następnego po rozliczanym miesiącu.
3. Należność za najem autobusu zostanie uregulowana  przelewem na konto Zamawiającego 
w terminie 14-tu dni od otrzymania faktury przez Wykonawcę.
4. Cena określona w § 7 pkt. 1obowiązuje na czas trwania zawartej umowy.

                                                                   § 8
Z tytułu najmu Wykonawca zobowiązany jest do:
1.  Pokrycia  wszelkich  kosztów w związku z naprawami uszkodzeń pojazdu wynikłymi  w 
czasie trwania umowy.
2. Dokonywanie codziennego przeglądu pojazdu zgodnie z instrukcją obsługi, zgłaszania na 
swój koszt do odpowiednich stacji serwisowych. 
3. Prowadzenie pojazdu przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
4. Zachowanie wystroju, napisów znajdujących się na pojeździe w dniu przekazania pojazdu.
5. Zachowanie oznaczeń, znaków identyfikacyjnych i tabliczek znamionowych pojazdu.
6.Użytkowania pojazdu w pierwszej kolejności do celów uzgodnionych z Zamawiającym.
7. Uzyskanie pisemnej zgody zamawiającego na umieszczenie napisów, reklam lub zmiany 
wyglądu zewnętrznego pojazdu.
8.  Niezwłocznego,  nie  później  jednak  niż  48  godzin  od  daty  ujawnienia,  powiadomienia 
zamawiającego  o  każdym  przypadku  uszkodzenia  pojazdu  lub  powstania  wady 
uniemożliwiającej jego prawidłową eksploatację.
9. W okresie najmu Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane z eksploatacją pojazdu 
oraz wynikłymi z tego tytułu naprawami.

                                                                  § 9
Z tytułu najmu autobusu wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
1. Pełną odpowiedzialność materialną wynikającą z tytułu eksploatacji pojazdu.
2.  Wszelką  odpowiedzialność  z  tytułu  roszczeń  osób  trzecich  powstałych  w  związku  z 
eksploatacją pojazdu.
3. Wykonawca ma prawo do wszelkich dodatkowych ubezpieczeń eksploatowanego pojazdu 
na własny koszt.
4. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia zamawiającemu wszelkich strat wynikających z 
tytułu ewentualnego skonfiskowania, zaginięcia lub uszkodzenia pojazdu, o ile nie zostaną 
one pokryte przez ubezpieczenia, również wtedy gdy wina leży po stronie Wykonawcy.

                                                                § 10
Wykonawca ponosi koszty ubezpieczenia pojazdu OC, AC i NW oraz opłat za korzystanie z 
dróg  krajowych.

                                                                § 11
Z tytułu najmu wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz zamawiającego należności z 
tytułu:
1. Grzywien i kar nałożonych na zamawiającego w skutek wykroczeń popełnionych przez 
Wykonawcę w okresie użytkowania pojazdu.
2. Szkód wynikłych w okresie użytkowania pojazdu przez Wykonawcę z jego winy.
 
                                                                 § 12
Po upływie okresu określonego w § 2 niniejszej umowy wykonawca zobowiązany jest do 
zwrotu pojazdu do siedziby zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego 
podpisanego przez obie strony.
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                                                              § 13
Zamawiający może wypowiedzieć najem autobusu natychmiastowo jeżeli wykonawca będzie 
naruszał warunki umowy, a w szczególności jeżeli wykonawca:
1. Nie uiści w terminie należności wynikających z najmu autobusu
2.  Dopuści  do  używania  pojazdu  niezgodnie  z  przeznaczeniem z  naruszeniem warunków 
technicznych eksploatacji pojazdu.
3. Dopuści do używania pojazdu przez osoby trzecie bez pisemnej zgody zamawiającego.

                                                               § 14
1.  Zakres  przedmiotu  umowy  Wykonawca  wykona  pod  nadzorem  i  w  uzgodnieniu  z 
Zamawiającym.
2. Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania usługi dowozu uczniów i 
dzieci są:
- Pani Janina Majtyka – inspektor w Urzędzie Gminy w Murowie
3. Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania najmu autobusu jest:
   Pani Sylwia Dydzik – sekretarz Gminy
4. Wykonawcę reprezentuje:………………………………………………………..

                                                              § 15
Strony uzgadniają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne:
1.  W  razie  wad  w  prawidłowym  wykonaniu  przewozu  (  opóźnienia  ,  nie  wykonania 
przewozu)  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapłacenia  kary  umownej  w  wysokości  5% 
wartości  miesięcznej  ceny określonej  w § pkt.  1.1  za  każdy dzień  wadliwego wykonania 
usługi.
2.  Za  odstąpienie  od  umowy  przez  Wykonawcę  lub  z  przyczyn,  za  które  ponosi  on 
odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia umownego wymienionego w § 6 pkt. 1
3.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
4. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron możliwości dochodzenia odszkodowania 
na zasadach prawa cywilnego, jeżeli wartość kar nie pokryje powstałej szkody.

                                                             § 16
1.  Wykonawca  bierze  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  za  właściwe  wykonanie  usługi, 
zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno- techniczne.
2. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek 
typu  w  wyniku  których  nastąpi  uszkodzenie  ciała  ,  śmierć  czy  szkoda  materialna  , 
spowodowana działalnością Wykonawcy.

                                                            § 17
1.  Zamawiający  i  Wykonawca  będą  mogli  wypowiedzieć  zawartą  umowę,  a  następnie 
odstąpić od jej realizacji, jeżeli druga strona w sposób podstawowy narusza postanowienia 
niniejszej  umowy,  powodując  tym  samym  utratę  zasadniczych  korzyści  jakie  mogą  być 
osiągnięte w wyniku jej realizacji.
2.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić  w formie pisemnej  pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3.  W przypadku odstąpienia  od umowy Wykonawcę i  Zamawiającego zobowiązuje się  w 
terminie 7 dni od daty odstąpienia do sporządzenia szczegółowego protokołu usług w toku, 
wg stanu na dzień odstąpienia.

                                                             § 18
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Zamawiający może odstąpić od umowy na warunkach określonych w art.. 145 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. ( Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.)

                                                         § 19
1. Kara pieniężna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy 
w terminie 14-tu dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty.
2. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z dowolnej 
należności Wykonawcy.
3.  Wykonawca  w  przypadku  zwłoki  Zamawiającego  może  dochodzić  zapłaty  kary  na 
zasadach ogólnych.

                                                        § 20
1.  Zmiana  postanowień  zawartej  umowy  może  nastąpić  wyłącznie  za  zgodą  obu  stron 
wyrażoną w formie aneksu pod rygorem nieważności.
2.  Zakazana  jest  zmiana  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 21.

                                                       § 21

 Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy w następujących  okolicznościach: 
  1)  W  przypadkach  przewidzianych  w  umowie  dopuszcza  się  wprowadzenie  zmian  
         za zgodą Zamawiającego,
  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 dzieci do przedszkola w trakcie  
             trwania  umowy a  także zmianę trasy spowodowanych zmianą ilości  dowożonych    
              uczniów.
 5)  Zmiana pracownika ( kierowcy) jedynie za  uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.  
       Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę   pracownika w następujących 
       przypadkach: 
          a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
          b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna  z jakichkolwiek innych przyczyn 
              niezależnych od Wykonawcy. 
  6)   W przypadku zmiany pracownika , nowa osoba powołana do pełnienia w/w 
        obowiązków musi spełnić wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków
         zamówienia dla danej funkcji.
  7)   Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa, jeżeli 
         uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca   obowiązany jest  
         dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku 
          Zamawiającego.
   8)   Zmiany przepisów prawnych podatku VAT mających wpływ na cenę umowy
   9)   Zmiany nazwy, adresu firmy spowodowane zmianą organizacyjno-prawną ,  
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        związaną z przekształceniem lub połączeniem z inną firmą

10)   Warunkiem dokonania zmian, o których mowa  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
11)   Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. 

                                                                      § 22

1.  We  wszystkich  kwestiach  nieuregulowanych  niniejszą  umową,  zastosowanie  mają 
postanowienia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu 
cywilnego i Prawa zamówień publicznych.
2. Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy po wyczerpaniu
    postępowania pojednawczego będzie rozstrzygał właściwy sąd.
3. Umowa została sporządzona w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, w tym dwa 
dla Zamawiającego i jeden dla wykonawcy.

Wykonawca                                                                                  Zamawiający
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