Umowa przewozu (wzór)
zawarta w dniu …..-…..-2015r. w Ostrowi Mazowieckiej, pomiędzy:
Miastem Ostrów Mazowiecka/ Gminą ……… ,
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez …………………………………………. –
…………………………………………………………,
zwanego dalej „Wykonawcą”.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi przewozowe na trasie
Ostrów Mazowiecka (ul. Brokowska 37) – Grabownica Nowa – Dworzec PKS w Ostrowi
Mazowieckiej – ul. Lubiejewska – Lubiejewo (ul. Słoneczna 4), polegające na
przewożeniu ok 27 uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiejewie
i jednego opiekuna, do szkoły i ze szkoły.
2. Wykonawca posiada ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie
przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym – t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1414 z późn. zm.
§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 do szkoły – godz.7.30,
2) przyjazd do szkoły – godz.8.10 – odwiezienie opiekuna do Ostrowi Mazowieckiej
(dworzec PKS)
3) wyjazd ze szkoły – godz.14.50,
4) przyjazd na przystanek, o którym mowa w pkt 1 – godz.15.10.
2. Umowa obowiązuje od dnia 01.10.2015r. do dnia 24.06.2016r.
§3
1. Wykonawca jest zobowiązany do:
1) podstawienia, zgodnie ze zleceniem pojazdu wraz z kierowcą (trzykrotne
podstawienie pojazdu z opóźnieniem powyżej 40 minut jest jednoznaczne
z odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy),
2) telefonicznego informowania opiekuna grupy o każdym opóźnieniu powyżej 15 minut
w podstawieniu pojazdu. Brak informacji będzie traktowany jak nie podstawienie
pojazdu i będzie skutkował naliczeniem kary umownej,
3) każdorazowego ustalenia trzeźwości kierującego pojazdem, a przypadku stwierdzenia,
że stan kierowcy wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
odsunięcia go od wykonywania pracy.
2. Wykonawca zobowiązuje się:
1) świadczyć usługę ze szczególną starannością i troską o życie i zdrowie pasażerów
niepełnosprawnych,
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2) ubezpieczyć pasażerów i mienie od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu
i pozostających w związku z przewozem. Zamawiający nie bierze żadnej
odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których
nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością
Wykonawcy,
3) zagwarantować przewożonym uczniom oraz ich opiekunom miejsca siedzące
w autobusie,
4) nie przewozić autobusem w czasie usługi przewozu osób trzecich, za wyjątkiem
opiekuna grupy,
5) spełnić wszelkie wymagania techniczne i bezpieczeństwa dotyczące pojazdu zgodnie
z obowiązującymi przepisami przez, ze szczególnym uwzględnieniem osób
niepełnosprawnych,
6) zapewnić wykwalifikowanych kierowców, posiadających stosowne uprawnienia do
kierowania pojazdami silnikowymi oraz spełniających wymagania określone
w przepisach prawa,
7) zapewnić, aby pojazdy do wykonania usługi były wyprodukowane nie wcześniej niż
w 2000 roku, posiadały sprawną klimatyzację i ogrzewanie.
8) zapewnić sprawność techniczną pojazdów służących do wykonania usługi. Pojazdy
muszą spełniać wszelkie wymagania techniczne, bezpieczeństwa i higieny zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie
środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach
ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2012, poz.
1137 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy
z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 poz.1414
z późn. zm.). 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.
9) ponosić wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności koszty:
wynajmu i eksploatacji pojazdów (w tym również dodatkowe koszty związane
z awarią pojazdów), ubezpieczenia itp.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości
…………………………… zł brutto (słownie:………………………………),za jeden
dzień przewozu zgodnie z ofertą złożoną w dniu ………………………………2015r.
2. Faktury/rachunki (osobno dla każdej z Gmin), za faktycznie zrealizowane usługi
przewozowe, będą wystawiane przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca
kalendarzowego.
3. Zamawiający zobowiązuje się regulować należności wynikające z faktur za wykonane
usługi przewozowe w terminie do 14 dni od ich doręczenia i zaakceptowania.
§5
W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.
§6
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
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§7
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną liczoną od miesięcznego wynagrodzenia brutto
przysługującego Wykonawcy:
1) w wysokości 1 % w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, za każde
rozpoczęte pół godziny opóźnienia, licząc od upływu terminu realizacji zamówienia,
nie więcej jednak niż 10 % .
2) w wysokości 10% w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych,
o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający z tytułu nieterminowego uregulowania należności według faktury zapłaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.
§8
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.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz przepisy innych ustaw, w szczególności: Prawo o ruchu drogowym, o transporcie
drogowym oraz Prawo przewozowe.
§ 10
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 11
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
Zamawiającego oraz po jednym dla Wykonawcy.
Zamawiający

Wykonawca
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