Załącznik Nr 5

UMOWA Nr …../18
na dowóz dzieci do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Narwi w roku szkolnym 2018/2019
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
W dniu ………………. 2018 r. w Narwi, ul. A. Mickiewicza 101 pomiędzy:
Gminą Narew, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, NIP 603 00 12 962, REGON 050659556
reprezentowaną przez Andrzeja Pleskowicza - Wójta Gminy, zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą” w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego
w trybie zapytania o cenę Or.271. 54.2018 zawarto umowę o następującej treści:
§ 1.
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania comiesięczną dostawę biletów
miesięcznych uprawniających przewożone dzieci i uczniów do przejazdu dzieci i uczniów do
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi z terenu Gminy Narew oraz niektórych miejscowości
z terenu innych gmin szczegółowo podanych poniżej) w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 1
stycznia do 30 czerwca 2019 r. taborem będącym w dyspozycji Wykonawcy w formie utworzenia
regularnych przewozów pasażerskich według tras podanych poniżej oraz osobnego rozkładu jazdy
na warunkach i w zgodzie z zasadami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2017 r poz. 2200 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.):
1) Trasa nr 1: Narew – Odrynki – Bruszkowszczyzna – Gorędy – Waniewo – Ogrodniki – Saki
– Białki – Soce – Puchły – Trześcianka (Stawek) - Trześcianka (Cerkiew) – Trześcianka
(droga do Sak) – Ancuty – Narew na odcinku ok. 54 km,
2) Trasa nr 2: Narew - Gorodczyno – Lachy – Klejniki (zlewnia mleka) – Klejniki (wieś) – Istok
– Kolonia Radźki – Radźki - Tyniewicze Małe – Narew na odcinku ok. 46 km,
3) Trasa nr 3: Narew – Tyniewicze Duże – Kamień - Łopuchówka – Kolonia Łosinka – Kutowa
- Chrabostówka – Waśki – Rybaki –- Narew - na odcinku ok. 40 km
4) Trasa nr 4: Narew – Nowiny – Koweła - Łosinka – Gorodzisko – Przybudki – Krynica –
Krzywiec - Narew – na odcinku ok. 35 km.
Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymogów wymaganych od
przewoźnika wynikających z w/w ustaw oraz innych przepisów szczególnych niezbędnych do
prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa świadczenia transportu zbiorowego. Wykonawca
w celu otwarcia regularnych linii na terenie Gminy Narew dokona również wszelkich niezbędnych
formalności wymaganych cytowaną ustawą, w szczególności uzyska odpowiednie zezwolenie
właściwego organu do wykonywania przewozów regularnych na terenie Gminy Narew oraz
niektórych miejscowości gmin sąsiednich;
2. Liczba dzieci i uczniów przewożonych na trasach, o którym mowa w ust. 1 przedstawia się
następująco:
1) nr 1: 43 uczniów,
2) nr 2: 29 uczniów,
3) nr 3: 23 uczniów,
4) nr 4: 28 uczniów.
W ramach tras komunikacyjnych i kursów według rozkładów, poza niniejszym zleceniem,
wykonawca może świadczyć odpłatnie usługi transportowe na rzecz innych osób w ramach opłat
biletowych z zastrzeżeniem, że musi przede wszystkim zapewnić transport dzieciom i uczniom
w ramach zawartej umowy i o ile będą miejsca w autobusach.
4. Wykonawca opracuje rozkłady na wymienione wyżej trasy (linie) uwzględniające
następujące warunki brzegowe:
1) przywóz dzieci do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Narwi na godzinę 7.50. ze wszystkich

tras, rozkład nie może uwzględniać wcześniejszych godzin niż 6.50;
odjazd dzieci po zajęciach lekcyjnych o godzinie 15.20 na wszystkich liniach, rozkład nie może
uwzględniać późniejszych godzin niż 16.20.
5. Wykonawca zapewnieni odpowiednią opiekę, przewożonym pasażerom oraz czuwać będzie
nad przestrzeganiem przez nich zasad bezpieczeństwa w czasie przejazdu, jak również wsiadania do
pojazdu i wysiadania z niego. Opiekunem powinna być osoba pełnoletnia, nie karana, sprawna
fizycznie oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za działanie opiekuna oraz za bezpieczeństwo pasażerów w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy.
6. Zamawiający zobowiązuje się do utrzymania dróg gminnych w stanie nie gorszym niż
w chwili zawarcia niniejszej umowy (stan ten jest znany Wykonawcy), a zwłaszcza zapewnienia ich
przejezdności w okresie zimowym.
7. Niniejsza umowa nie wyłącza w żaden sposób prawa Wykonawcy do świadczenia usług
transportowych w formie regularnych przewozów pasażerskich w stosunku do innych osób na
otworzonych liniach wg ustalonych rozkładów, o ile nie utrudniać to będzie przewozu dzieci do
szkoły.
2)

§ 2.
Strony wskazują następujące osoby do nadzoru nad realizacją niniejszej umowy:
1) ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………….......
2) ze strony Wykonawcy ……………………………………………………………………….....
§ 3.
W przypadku zaistnienia po stronie Wykonawcy czasowych trudności w świadczeniu usługi
w uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług.
§ 4.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających
z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie dowożenia.
2. Wykonawca przedkłada zamawiającemu kopię zawartej polisy OC w zakresie prowadzonej
działalności. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia OC w zakresie
prowadzonej działalności w przypadku jego wygaśnięcia w czasie trwania umowy i do przedłożenia
Zamawiającemu kopii polisy.
§ 5.
1. W celu wykonania obowiązku określonego w art. 32 ust. 5 oraz 17 ust. 3 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ułatwienia dzieciom dostępu do szkół, Zamawiający
zobowiązuje się w okresie trwania niniejszej umowy co miesiąc w okresie roku szkolnego nabywać
imienne bilety miesięczne ulgowe dla dowożonych dzieci (uczniów) za kwotę przedstawioną
w ofercie przetargowej Wykonawcy, tj. ……................... zł (słownie: ...............................................
............................................................................................ ..........brutto, w tym:
1) .................... zł netto;
2) ....................zł (podatek VAT 8%),
z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.
2. Ostateczne określenie liczby miesięcznie nabywanych biletów będzie następowało
w miesięcznym zamówieniu. W przypadku braku odrębnego zamówienia na dany miesiąc,
obowiązywać będzie wielkość zamówienia z miesiąca poprzedniego.
3. Ceny jednostkowych biletów miesięcznych wg tras wymienionych w załączniku nr 1 do
umowy, zawarte są w załączniku nr 2 do umowy.
4. Należność miesięczna dla Wykonawcy z tytułu sprzedaży biletów, będzie ustalana na
podstawie miesięcznego zamówienia, o którym mowa w ust. 2.
5. Zamówienie na bilety na miesiąc następny będzie składane do 20 dnia każdego miesiąca,
a wydanie biletów nastąpi do 27 dnia każdego miesiąca.
6. Ostateczna wartość przedmiotu umowy będzie podlegać zmianom i zostanie ustalona po

wykonaniu umowy z uwagi na zmiany ilości zamawianych biletów w poszczególnych miesiącach.
§ 6.
W przypadku konieczności dokonania zmian w rozkładzie jazdy lub przebiegu linii Zamawiający
powiadomi o tym Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem, a Wykonawca, dołoży starań, aby
uwzględnić propozycje Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy o transporcie drogowym.
§ 7.
1. Płatność za sprzedane bilety będzie następować na podstawie noty księgowej wystawianej
przez Wykonawcę za okresy miesięczne.
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty przelewem na konto wskazane przez
Wykonawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia noty. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu
środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy.
§ 8.
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
§ 9.
1. Strony umowy ustanawiają następujące kary umowne:
1) za zaprzestanie Wykonawcy wykonywania publicznego transportu zbiorowego autobusowego
przed upływem terminu o którym mowa w § 8 - 25% wartości przedmiotu umowy określonej
w § 5 ust. 4 niniejszej umowy, tj. …………… zł brutto;
2) za każdorazowe niewykonanie dowozu na 1 linii w całości (przywiezienie do szkoły
i odwiezienie) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary
umownej w kwocie 500 zł;
3) za wykonywanie transportu w sposób nienależyty, a w szczególności za wykonywanie
przewozów objętych niniejszą umową z rażącym opóźnieniem - w wysokości 350 zł za każdy
kurs w ramach linii wykonany w sposób nienależyty.
W przypadku nieterminowego opłacenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Zamawiający
zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
2. Strony mogą również dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 10.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem
dopuszczalności wprowadzania zmian umowy określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
§ 11.
Integralną częścią umowy jest Zapytanie o cenę oraz Oferta wykonawcy.
§ 12.
1. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie właściwy miejscowo sąd dla siedziby
Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze
stron.
Zamawiający

………………………………

Wykonawca

……………….................................

Załącznik Nr 1 do umowy

TRASY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH
Linia NR 1:
NAREW
ODRYNKI
Linia NR 2:
BRUSZKOWSZCZYZNA
NAREW
GORĘDY
GORODCZYNO
WANIEWO
LACHY
OGRODNIKI
KLEJNIKI (Zlewnia mleka)
SAKI
KLEJNIKI (Wieś)
BIAŁKI
ISTOK
SOCE
KOLONIA RADŹKI
PUCHŁY
RADŹKI
TRZEŚCIANKA (Stawek)
TYNIEWICZE MAŁE
TRZEŚCIANKA (Cerkiew)
TRZEŚCIANKA (droga do Sak)
NAREW
ANCUTY
NAREW

Linia NR 3:
NAREW
TYNIEWICZE DUŻE (Skrzyż. z dr.
gminną 107159B)
KAMIEŃ
ŁOPUCHÓWKA
KOLONIA ŁOSINKA
KUTOWA
CHRABOSTÓWKA
WAŚKI
RYBAKI
NAREW

Linia NR 4:
NAREW
NOWINY
KOWEŁA
ŁOSINKA
GORODZISKO
PRZYBUDKI
KRYNICA
KRZYWIEC
NAREW

Załącznik Nr 2 do umowy
CENY JEDNOSTKOWYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH

Linia Nr 1:

Cena biletu
miesięcznego
(w zł)

NAREW
ODRYNKI
BRUSZKOWSZCZYZNA
GORĘDY
WANIEWO
OGRODNIKI
SAKI
BIAŁKI
SOCE
PUCHŁY
TRZEŚCIANKA (Stawek)
TRZEŚCIANKA (Cerkiew)
TRZEŚCIANKA (droga do Sak)
ANCUTY
NAREW
Linia NR 3:
NAREW
TYNIEWICZE DUŻE
(Skrzyż. z dr. gminną 107159B)
KAMIEŃ
ŁOPUCHÓWKA
KOLONIA ŁOSINKA
KUTOWA
CHRABOSTÓWKA
WAŚKI
RYBAKI
NAREW

Linia NR 2:

Cena biletu
miesięcznego
(w zł)

NAREW
GORODCZYNO
LACHY
KLEJNIKI (Zlewnia mleka)
KLEJNIKI (Wieś)
ISTOK
KOLONIA RADŹKI
RADŹKI
TYNIEWICZE MAŁE
NAREW

Cena biletu
miesięcznego
(w zł)

Linia NR 2:
NAREW
GORODCZYNO
LACHY
KLEJNIKI (Zlewnia mleka)
KLEJNIKI (Wieś)
ISTOK
KOLONIA RADŹKI
RADŹKI
TYNIEWICZE MAŁE
NAREW

Cena biletu
miesięcznego
(w zł)

