Umowa przewozu (Projekt)
zawarta w dniu

sierpnia 2014r. w Ostrowi Mazowieckiej, w wyniku przeprowadzonego

zapytania ofertowego pomiędzy:
Miastem Ostrów Mazowiecka,
reprezentowanym przez Pana Władysława Krzyżanowskiego – Burmistrza Miasta Ostrów
Mazowiecka, zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………….,
reprezentowaną przez ………………. – ………………………………..,
zwanego dalej „Przewoźnikiem”.
§1
Zamawiający zleca, a Przewoźnik zobowiązuje się świadczyć usługi przewozowe na trasie
Ostrów Mazowiecka (ul. Brokowska 37) – Lubiejewo (ul. Słoneczna 4), polegające
na przewożeniu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiejewie i jednego opiekuna, do
szkoły i ze szkoły.
§2
1. Dowóz uczniów do szkoły odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem
dni wolnych od zajęć lekcyjnych w godzinach:
1) wyjazd z przystanku początkowego – godz.7.20,
2) przyjazd do szkoły – godz.7.50,
3) wyjazd ze szkoły – godz.15.00,
4) przyjazd na przystanek, o którym mowa w pkt 1 – godz.15.30.
2. Uczniowie, o których mowa w §1 zabierani będą z 5 przystanków na terenie Miasta
Ostrów Mazowiecka. Lokalizacja przystanków zostanie uzgodniona po ustaleniu listy
dowożonych uczniów i stopnia ich niepełnosprawności.
3. Odwożenie uczniów odbywać się będzie z uwzględnieniem postanowień ust.2.
§3
Uczniowie przewożeni mogą być tylko pod opieką osoby wyznaczonej przez Zamawiającego,
pisemnie wskazanej Przewoźnikowi.
§4
W związku ze świadczeniem usług dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych
w Lubiejewie Przewoźnik zobowiązuje się:
-

nie przewozić autobusem w czasie dowozu uczniów osób trzecich, za wyjątkiem
opiekuna grupy uczniów,

-

zagwarantować przewożonym uczniom oraz ich opiekunowi miejsca siedzące
w autobusie,

-

ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z wykonywaną
usługą przewozową,

-

zapewnić sprawność techniczną pojazdów służących do wykonania usługi. Pojazdy
muszą spełniać wszelkie wymagania techniczne i bezpieczeństwa zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku awarii środka transportu w trakcie
przejazdu lub wystąpienia innych zdarzeń uniemożliwiających kontynuację przewozu
dotychczasowym pojazdem, Wykonawca podstawi niezwłocznie, na własny koszt,
pojazd zastępczy o takich samych parametrach technicznych i wyposażeniu.

§5
Z tytułu wykonania usługi, o której mowa w § 1 Przewoźnik otrzyma wynagrodzenie
w wysokości ….……….. zł brutto (słownie…………………………………………) dziennie, zgodnie
z formularzem oferty złożonym w dniu 26.08.2014r. – stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
§6
1. Faktury za faktycznie zrealizowane usługi przewozowe, będą wystawiane przez
Przewoźnika po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.
2. Zamawiający zobowiązuje się regulować należności wynikające z faktur za wykonane
usługi przewozowe w terminie do 14 dni od ich doręczenia i zaakceptowania.
§7
W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Przewoźnika,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.
§8
Umowę zawarto na okres: od dnia 1 września 2014r. do dnia 26 czerwca 2015r.
§9
1. Wykonawca nie może przenieść swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na
rzecz osób trzecich.
2. Wykonawca nie może dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy na rzecz osób trzecich.
§ 10
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzech dla
Zamawiającego oraz jednym dla Przewoźnika.

Zamawiający

Przewoźnik

