Załącznik nr 3
RRW.271.ZO.4.2022

PROJEKT
Umowa nr ……………..
zawarta w dniu ............................. roku w Rypinie pomiędzy:
1. ZAMAWIAJACYM :Gminą Rypin ( ul. Lipnowska 4, 87 – 500 Rypin), reprezentowaną
przez:
• Janusza Tyburskiego – Wójta Gminy Rypin
przy kontrasygnacie Małgorzaty Czajkowskiej – Skarbnika Gminy Rypin
a ……………………........................................................................ mającym siedzibę w
......................................................................................................................................................,
2. WYKONAWCĄ: …………………………………………………………………………….

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Na warunkach przedstawionej przez Wykonawcę (w trybie zapytania ofertowego) i
przyjętej przez Zamawiającego oferty, Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla
zamawiającego „Usługę przewozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określają:
1) zapytanie ofertowe,
2) oferta Wykonawcy,
które stanowią integralną część umowy.
§ 2. SPOSÓB WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca oświadcza ,że:
1) posiada odpowiedni tabor oraz kierowców posiadających uprawnienia do kierowania
pojazdami przewożącymi ludzi, co umożliwia mu wykonanie przedmiotu umowy;
2) wszystkie pojazdy, którymi będą wykonywane przewozy posiadają aktualne badania
techniczne oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC;
3) niezależnie od posiadanego ubezpieczenia OC pojazdów posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
zawarte z ……….co jest potwierdzone polisą numer………………..
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy:
1) z należytą starannością zdefiniowaną w art. 355 § 2 kodeksu cywilnego;
2) zgodnie z przepisami określającymi zasady bezpiecznego przewozu osób w
szczególności dzieci i młodzieży szkolnej;
3. Przed przystąpieniem do wykonywania przewozów Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu w formie pisemnej:
1) zestawienie pojazdów zawierające markę i model pojazdu , numer rejestracyjny oraz
numer polisy OC pojazdu z zaznaczeniem okresu ubezpieczenia oraz nazwy
ubezpieczyciela;
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2) zestawienie kierowców zawierające imię, nazwisko oraz wykaz uprawnień do
kierowania pojazdami.
Wykonawca zobowiązuje się przez okres obowiązywania umowy:
1) posiadać ubezpieczenia , o których mowa w ust.1;
2) zatrudniać kierowców posiadających odpowiednie uprawnienia;
3) informować zamawiającego- z zachowaniem formy pisemnej- o wszelkich zmianach
w zakresie ust. 3.
Strony postanawiają ,że:
1) w okresie obowiązywania umowy liczba przewożonych osób w pojeździe nie może
być większa od dopuszczalnej liczby określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;
2) Wykonawca musi zapewnić wszystkim podróżującym miejsca siedzące, przy czym
ilość miejsc siedzących znajdujących się faktycznie w pojeździe, nie może być
większa niż liczba miejsc siedzących wynikająca z dowodu rejestracyjnego pojazdu;
3) w przypadku awarii środka transportu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
zastępczy środek transportu o nie gorszym standardzie z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zamówienia, w czasie nie
dłuższym 60 minut od zgłoszenia awarii.
Jeżeli Wykonawca nie zapewni transportu zastępczego w czasie wskazanym w ust. 5 pkt 3
Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie przewozu zastępczego podmiotowi trzeciemu na
koszt Wykonawcy.
Zamawiający ma prawo zlecać kontrolę stanu technicznego pojazdów oraz stanu
trzeźwości kierowców jednostkom przez Policji oraz Inspekcję Transportu Drogowego.
Do reprezentowania Stron w okresie obowiązywania umowy upoważnione są:
1) ze strony Zamawiającego: ………………………………………………….
2) ze strony Wykonawcy: ...................................................................................
Zmiana osób wskazanych w ust. 7 , następuje przez pisemne powiadomienie drugiej
Strony i nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 6 ust.1
§ 3. TERMIN WYKONANIA UMOWY
Umowa zostanie wykonana w terminie od 01 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r., w
dniach określonych w wykazie tras, z uwzględnieniem przerw świątecznych, ferii
zimowych i dodatkowych 2 dni wolnych od zajęć dydaktycznych, ustalonych przez
dyrektorów szkół na rok szkolny 2022/2023.
W sytuacji wystąpienia jednorazowej zmiany dnia lub godziny świadczenia usługi z
przyczyny innej niż wyżej wymieniona w ust. 1 Zamawiający z dwudniowym
wyprzedzeniem uzgodni z Wykonawcą termin zmiany dnia lub godziny świadczenia usługi
(dopuszcza się możliwość kontaktu faksem, drogą elektroniczną bądź telefonicznie).
Realizacja zadania odbywać się będzie zgodnie z organizacją roku szkolnego 2022/2023.
W ramach linii komunikacyjnych i kursów według rozkładów utworzonych według
zapytania ofertowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 poza niniejszym zleceniem,
Wykonawca może świadczyć odpłatne usługi transportowe na rzecz innych osób w ramach
opłat biletowych, z zastrzeżeniem, iż ma obowiązek w pierwszej kolejności zapewnić
transport wszystkim uczniom i opiekunom w ramach zawartej umowy przy czym
uczniowie muszą mieć zapewnione miejsca siedzące.
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5. W przypadku zastępstwa za gminny autobus szkolny, Zamawiający dokona pisemnego
oraz telefonicznego zlecenia Wykonawcy z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, za
wynagrodzeniem , o którym mowa w §4.
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§ 4. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
kosztorysowe określone przez Wykonawcę w przyjętej przez Zamawiającego ofercie:
a. Cena biletów:
− uczeń - cena netto za 1 bilet (zł) za 1m-c/ osobę ……………… zł, podatek Vat
………… zł, cena brutto 1 biletu za 1 m-c/ osobę ……… zł (słownie:
……………………);
− opiekunka - cena netto za 1 bilet (zł) za 1m-c/ osobę ……………… zł, podatek
Vat ………… zł, cena brutto 1 biletu za 1 m-c/ osobę ……… zł (słownie:
……………………).
b. Cena za 1 km – w przypadku zastępstwa za gminny autobus szkolny wraz z
kierowcą:
− cena
netto
za
1
km.................zł
(słownie:
................................................................) podatek VAT .................zł cena
brutto...........................zł
(słownie:
.............................................................................................................)
c. Cena za 1 km – w przypadku wyjazdów szkolnych (800-1230):
− cena
netto
za
1
km.................zł
(słownie:
................................................................) podatek VAT .................zł cena
brutto...........................zł
(słownie:
.............................................................................................................)
Umowę uważa się za zrealizowaną, jeżeli upłynie termin realizacji umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wielkości usługi do
20% całość zamówienia.
Dojazd do miejsca rozpoczęcia pracy i zjazd po zakończeniu przez Wykonawcę nie
obciąża Zamawiającego (dotyczy również zastępstwa za autobus gminny).
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie faktury VAT wystawianej
przez Wykonawcę wraz z co miesięcznym rozliczeniem zakupionych biletów, a w
przypadku zastępstwa za gimbus wraz rozliczeniem przejechanych kilometrów.
Faktura
będzie
płatna
na
rachunek
bankowy
Wykonawcy
nr
……..………………………………………… w terminie 30 ( trzydziestu) dni, licząc od
daty jej doręczenia (wpływu) z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split
payment).
Faktury należy wystawiać na:
Nabywca: Gmina Rypin, ul. Lipnowska 4, 87- 500 Rypin, NIP: 892-14-49-035, REGON:
910866749.
Odbiorca: Urząd Gminy Rypin ul. Lipnowska 4, 87- 500 Rypin
Wykonawca jest płatnikiem VAT-u, NIP: .........................., REGON: .......................
Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.
Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
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11. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy.
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§ 5. ZMIANY UMOWY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy:
1) w razie zawieszenia lub ograniczenia prowadzenia zajęć szkolnych
spowodowanego wprowadzeniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego;
2) zmian danych w załączniku do umowy - Wykaz tras, w zakresie:
a) zmiany tras, pod warunkiem, że łączna ilość uczniów nie ulegnie istotnej
zmianie do +/- 20%;
b) godzin wyjazdu i przyjazdu do miejsca docelowego do 60 minut na każdej
trasie - planowane godziny przejazdu autobusu podczas realizacji transportu
szkolnego mogą być modyfikowane, z zastrzeżeniem, iż wyjazd autobusu (z
pierwszego przystanku na trasie) nie może nastąpić wcześniej niż o godz.
6:45, natomiast przyjazd poranny do szkoły musi bezwzględnie nastąpić przed
godz. 8:00.;
c) liczby uczniów, dla których będą zakupione imienne bilety miesięcznie +/20% na każdej trasie;
d) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia (np. zmiana urzędowej stawki podatku
VAT).
Nie wymaga zmiany umowy w sytuacji, gdy wystąpi jednorazowa zmiana dnia lub
godzina świadczenia usługi z przyczyny innej niż wyżej wymieniona, z tym, że
Zamawiający z dwudniowym wyprzedzeniem uzgodni z Wykonawcą termin zmiany dnia
lub godziny świadczenia usługi.
W przypadku wskazanym w ust. 2 zmiana umowy polegać będzie na określeniu przez
Strony wynagrodzenia Wykonawcy za faktycznie wykonane usługi przewozu ( z
uwzględnieniem okresu
ich świadczenia , ceny uprzednio
zapłaconej przez
zamawiającego za bilety
oraz liczby przewiezionych uczniów) wynikające z
wprowadzenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Wykonawca nie może uchylić się od
zmiany umowy w sposób wskazany w zdaniu pierwszym. W przypadku uchylenia się
przez Wykonawcę od zmiany umowy Zamawiający jest upoważniony do jednostronnego
określenia wynagrodzenia Wykonawcy z uwzględnieniem zasad wskazanych w zdaniu
pierwszym.
Zamawiający może od umowy odstąpić jeżeli:
1) Wykonawca wykonuje umowę w sposób niezgodny z jej postanowieniami lub
przepisami i mimo 2 krotnego zwrócenia mu na to uwagi przez zamawiającego ( z
zachowaniem formy pisemnej) nie zmienia sposobu jej wykonania ;
2) razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
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6. Odstąpienie od umowy może z przyczyny wskazanej w ust. 5 pkt .2 może nastąpić w
terminie 30 dni od powzięcia przez zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach.
7. W przypadku odstąpienia z przyczyny wskazanej w ust. 5 pkt. 2 Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia za miesiąc, w którym nastąpiło odstąpienie od umowy.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach , których umowa nie reguluje zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i art.
2 ust. 1 pkt. 1 Pzp.
2. Spory wynikłe z tej umowy będą w pierwszej instancji rozpoznawane przez sądy
powszechne właściwe ze względu na siedzibę zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 3 ( trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 (dwa)
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA

Kontrasygnata ...................................
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