
Załącznik nr 2 formularz ofertowy

UMOWA  Nr …………

Zawarta w dniu ……………… w Stanisławowie pomiędzy  Gminą Stanisławów w
imieniu której działa Wójt Gminy Kinga Anna Sosińska, zwanym dalej Zamawiającym
a firmą:  ………………………………………………………………. reprezentowaną  przez:
…………………………………,  zwanego  dalej  Wykonawcą  została  zawarta  umowa
następującej treści:

§ 1

Na  podstawie  złożonej  oferty  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do
Świadczenie  usług  przewozowych  w  zakresie  publicznego  transportu  zbiorowego  w
okresie od 02 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Dowóz  uczniów  będzie  odbywał  się  w  dniach  nauki  szkolnej  i  polegał  na  przewozie
pasażerów na trasach:
Zadanie I

Trasa : Wólka Piecząca – Rządza – Papiernia ( Zofka)  – Stanisławów – Wólka 
Czarnińska – Szymankowszczyzna – Borek Czarniński – Mińsk Mazowiecki.
- długość trasy  ok. 108 km po terenie Gminy Stanisławów
- rano jeden kurs, czas przyjazdu do Mińska Mazowieckiego ok godz. 07:30
- po południu dwa kursy, pierwszy ok godz. 14:45 i drugi o godz. 15:50

Zadanie II
Trasa : Cisówka  – Pustelnik – Stanisławów.
- długość trasy  ok.40 km po terenie Gminy Stanisławów
- rano jeden kurs, czas przyjazdu do Stanisławowa ok godz. 6:45
- po południu jeden kurs, czas odjazdu ze Stanisławowa ok godz. 16:20

§ 2

Za usługi,  o  których mowa w §  1  umowy Zamawiający  płacić  będzie  Wykonawcy cenę
ryczałtową za każdy dzień przewozu po terenie Gminy Stanisławów w  wysokości:
Zadanie I ………………..złotych netto+…………VAT=………………..…..złotych brutto
(słownie: ……………………………….………………………………………………….......)
Zadanie II ………………..złotych netto+…………VAT=………………..…..złotych brutto 
(słownie: ………………………….……………………………………………………….......).

§ 3
1. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  modyfikacji  trasy  i  rozkładów  jazdy   w

uzgodnieniu z Wykonawcą.
2. Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji i ewentualnych korekt rozkład jazdy.
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3. Zaakceptowany rozkład jazdy Wykonawca na własny koszt umieści  na wszystkich
przystankach, na których będzie się zatrzymywał autobus.

4. Wykonawca  na  własny  koszt  uzyska  wszystkie  niezbędne  zezwolenia
(  zaświadczenia)  wymaga  przepisami  prawa,  doświadczenia  usług  przewozowych
będących przedmiotem niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest  do wprowadzenia  systemu biletowego oraz systemu
zarządzania komunikacją, by Zamawiający  po zakończeniu danego miesiąca otrzymał
dane dotyczące  ilości i rodzaju sprzedanych biletów miesięcznych i jednorazowych
na poszczególnych liniach z uwzględnieniem konkretnych kursów.

6. Wykonawca  ma  obowiązek  przestrzegać  rozkładu  jazdy,  utrzymywać  pojazdy  w
należytym  stanie  technicznym,  estetycznym  zewnętrznym  i  wewnętrznym  oraz
prowadzić kulturalną obsługę pasażerów.

7. Wykonawca będzie sprzedawał bilety jednorazowe i miesięczne uwzględniając ulgi
przysługujące  osobom  uprawnionym  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  na
podstawie dokumentu uprawniającego do ulgi. 

8. Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu do akceptacji  propozycję  cennika  biletów
miesięcznych i jednorazowych na poszczególnych trasach.

9. Wykonawca na własny koszt zajmie się drukiem i dystrybucją biletów.
10. Wpływy ze sprzedaży biletów stanowią przychów Wykonawcy.
11. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia oraz opiekę nad przewożonymi

pasażerami  podczas  realizacji  zamówienia.  Zamawiający  nie  bierze  żadnej
odpowiedzialności  za  wypadki  i  zdarzenia,  w  wyniku  których  nastąpi  szkoda
materialna, uszkodzenie ciała lub śmierć spowodowana działalnością Wykonawcy.

12. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  posiadania  aktualnej  umowy  ubezpieczenia  od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług przewozowych w pełnym
zakresie odpowiedzialności wobec pasażerów, w szczególności z tytułu niewykonania
lub  nienależytego  wykonania  usług  przewozowych  oraz  szkód  osobowych  i
rzeczowych powstałych w związku z wykonywaniem usług przewozowych ( w tym
także szkód komunikacyjnych, na okres obowiązywania umowy).

§ 4

Za wykonane usługi strony rozliczać się będą na podstawie faktur wystawionych na Gmina
Stanisławów, przez Wykonawcę na koniec miesiąca i wypłacone w terminie 21 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. NIP Zamawiającego  822-214-71-56. Za dzień
zapłaty  uważany  będzie  dzień  obciążenia  rachunku  Zamawiającego.  Zamawiający  zapłaci
Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w płatności za przedmiot umowy.

§ 5

Umowa niniejsza zawarta na czas określony od 02 września 2019 roku do dnia 31 grudnia
2019 roku.

§ 6

Umowa  może  być  rozwiązana  za  obopólną  zgodą  stron,  a  także  przez  wypowiedzenie
dokonane przez jedną ze stron z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
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§ 7

Wszelkie  zmiany  postanowień  umowy  wymagają  formy  pisemnej  po  uzyskaniu  zgody
Zamawiającego.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji  niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd
Powiatowy w Mińsku Mazowieckim. 

§ 10

Umowę sporządzono  w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach  po jednym dla  każdej  ze
stron.

                 Wykonawca                                                                           Zamawiający

        ………………………..                                                     …..………………………..
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	Zadanie II

