Projekt umowy

Załącznik Nr 7
UMOWA Nr OW.4464……2019
Zawarta w dniu ………………. roku w Elblągu, pomiędzy:
Gminą Elbląg, zwaną dalej Zamawiającym, z siedzibą ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg,
reprezentowaną przez Zygmunta Tucholskiego – Wójta Gminy Elbląg,
przy kontrasygnacie Wioletty Kotkowskiej – Skarbnika Gminy Elbląg,
a
……………………………….. zwana dalej Wykonawcą, z siedzibą …………………………………………
reprezentowanym przez ……………………………………………………………
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym przeprowadzonym zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) o wartości szacunkowej
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP pn.:
„Zakup miesięcznych biletów imiennych na dowóz i odwóz dzieci do i ze szkół
z

terenu

Gminy

Elbląg

w

2020

roku”,

została

zawarta

umowa

o następującej treści:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup miesięcznych biletów imiennych na dowóz i odwóz
dzieci do i ze szkół z terenu Gminy Elbląg w 2020 roku, gwarantujących uczniom dojazd
z przystanku w miejscowości zamieszkania do przystanku przy szkole na terenie Gminy
Elbląg oraz dojazd z przystanku przy szkole do przystanku w miejscowości zamieszkania.
2. Wykonawca będzie wystawiał dla każdego ucznia objętego przewozem imienny bilet
miesięczny z ulgą ustawową 49%. Bilety miesięczne będą wystawiane na okres od
pierwszego do ostatniego miesiąca.
3. Wykaz przystanków oraz liczba uczniów dowożonych z poszczególnych miejscowości do
szkół w Gminie Elbląg, dla których Gmina planuje zakupić bilety miesięczne imienne,
określone zostały w ZAŁĄCZNIKU NR 2 do SIWZ (są to wartości prognozowane).

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§2
1. Dowóz uczniów będzie odbywał się z przystanków początkowych w miejscowościach
wskazanych w ZAŁĄCZNIKU NR 2 do SIWZ, do wskazanych placówek oświatowych przed
rozpoczęciem

zajęć

lekcyjnych.

Odwóz

uczniów

będzie odbywał

się z

placówek

oświatowych do ww. przystanków po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
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2. Dowóz/odwóz uczniów na podstawie imiennych biletów miesięcznych do szkół będzie
wykonywany w komunikacji regularnej (ogólnodostępnej) w dni nauki szkolnej w terminie
od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. według rozkładu jazdy ustalonego przez Wykonawcę.
Rozkład jazdy powinien przewidywać kursy, zapewniające co najmniej:
a) dowóz dzieci do szkół na godzinę:


Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie – 700, 730



Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie – 740



Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie –
740



Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym – 745
b) odwóz dzieci ze szkół po godzinach:



Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie:






poniedziałek-piątek – 1305, 1335, 1400, 1445

Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie:


poniedziałek, wtorek, środa – 1305, 1445



czwartek – 1305, 1355



piątek – 1215, 1305

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej
w Nowakowie:





środa, czwartek – 1245,1435, 1530



poniedziałek, wtorek, piątek – 1245, 1435

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym:


poniedziałek – 1245, 1430



wtorek – 1245, 1430, 1520



środa – 1245, 1430, 1520



czwartek – 1245, 1430, 1520



piątek – 1245, 1430

3. Rzeczywista liczba biletów miesięcznych zakupionych będzie wynikała z potrzeb
Zamawiającego, przy czym zakłada się, że liczba uczniów objętych przewozem może zmienić
się.

Przewidywane

ilości

poszczególnych

biletów

będących

przedmiotem

niniejszego

zamówienia nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do
ilości faktycznie zamówionych przez Zamawiającego biletów w toku realizacji umowy.
4. Zamawiający, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia dodatkowej trasy związanej z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty
samorządowej.
5. Wykonawca będzie przewoził uczniów pojazdami o nw. minimalnej zdolności przewozowej:


2 autokarami – minimum 47 miejsc;
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4 autokarami – minimum 39 miejsc;



1 busem – minimum 25 miejsc.

6. W wypadku awarii autobusu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu
zastępczego do miejsca, w którym znajdują się dzieci oczekujące na przyjazd pojazdu
zastępczego, w ciągu ……1 minut od awarii.
7. Jeżeli Wykonawca nie zapewni pojazdów zastępczych w wyznaczonym czasie, Zamawiający
może zlecić wykonanie usługi przewozu na danym kursie podmiotowi trzeciemu na koszt
Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty wynikającej z kosztu przewozu
zastępczego przez podmiot trzeci z wynagrodzenia Wykonawcy za dany miesiąc.
8. Wykonawca będzie realizował przewóz uczniów autobusami sprawnymi, w dobrym stanie
technicznym, spełniającymi wymagania przepisów prawa, w szczególności wymagania ustawy
Prawo o ruchu drogowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
9. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji niniejszej umowy
ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obligatoryjnego przy przewozach osób,
jak również do posiadania i aktualizacji wszelkiego rodzaju uprawnień, licencji i badań
technicznych pojazdów, wymaganych przy wykonaniu tego rodzaju przewozów.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków kierowców i opiekunów oraz uczniów i osób trzecich, powstałe w związku
z wykonywaniem przedmiotu umowy.
11. Pojazdy w okresie niskich temperatur będą ogrzewane. Temperatura w pojeździe nie może
być niższa niż 18 st. Celsjusza. Na stopniach wejściowych autobusów nie może zalegać lód
i śnieg, a stopnie nie mogą być śliskie.
12. Kierowcy autobusów muszą posiadać wszystkie uprawnienia wynikające z przepisów
prawa oraz być przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy.
13. Zamawiający, poprzez wyznaczone osoby, ma prawo kontrolować, czy przewozy są
wykonywane pojazdami spełniającymi wymagania wynikającymi z niniejszej umowy,
w szczególności ma prawo sprawdzać czy w okresach niskich temperatur pojazdy są
ogrzewane i jaka panuje w nich temperatura, a Wykonawca jest zobowiązany umożliwić
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli. Z kontroli Zamawiający sporządza protokół, który
przekazuje Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych. Wykonawca ma prawo ustosunkować się
do protokołu w terminie 5 dni roboczych.

1

Zgodnie z ofertą Wykonawcy
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14. Ceny biletów nie ulegną podwyższeniu w okresie trwania umowy. Bilety będą sprzedawane
z uwzględnieniem ulgi ustawowej 49%, z zastrzeżeniem § 5 ust. 9.

OBOWIĄZKI I ZADANIA WYKONAWCY
§3
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) zapewnienie właściwej jakości usługi (należyty stan techniczny pojazdów, regularność,
punktualność);
b) odpowiedzialność za zdrowie i życie uczniów podczas przewozów na zasadach
określonych przez Kodeks Cywilny;
c) pokrycie wszelkich kosztów ubezpieczenia pojazdów i przewożonych osób od
ewentualnych następstw nieszczęśliwych wypadków, mogących nastąpić w trakcie
realizacji przedmiotu umowy;
d) ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu szkód, które
mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej;
e) w przypadku awarii pojazdów – środków transportu – z jakichkolwiek przyczyn na
Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia na swój koszt zastępczego środka transportu w
celu realizacji umowy;
f) zapewnienie wyposażenia autobusu spełniającego obowiązujące przepisy z zakresu
bhp i ppoż;
g) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
kierowców pojazdów, realizujących dowożenie uczniów z terenu Gminy Elbląg do szkół na
liniach, dla których Zamawiający wykupi bilety miesięczne imienne.
2. Usługi świadczone będą zgodnie z zasadami i obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa
powszechnie obowiązującego, a w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001r.
o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.), ustawy z dnia 16 grudnia
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm.), ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1983 ze zm.), ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.).
3. Wykonawca oświadcza, że:
a) posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
b) w dniu rozpoczęcia świadczenia zleconych usług przewozowych dysponować będzie
środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób, dopuszczonymi do ruchu,
które spełniają warunki techniczne wymagane przepisami, a osoby które będą
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uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia,
co umożliwia bezpieczną realizację dowozu na podstawie zakupionych biletów;
c) w

dniu

rozpoczęcia

świadczenia

usługi

dysponować

będzie

zezwoleniem

na

wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym wydane
przez stosowny organ administracji, zgodnie z treścią art. 18 i 22 ustawy z 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.)
4.

Brak

któregokolwiek

dokumentu

wymienionego

w

ust.

3

będzie

równoznaczny

z odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy.
5.

Na

żądanie

Zamawiającego

Wykonawca

jest

zobowiązany

do

udokumentowania

zatrudniania kierowców pojazdów, realizujących dowożenie uczniów z terenu Gminy Elbląg do
szkół na liniach, dla których Zamawiający wykupi bilety miesięczne imienne, poprzez
oświadczenia o ich zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
TERMIN REALIZACJI UMOWY
§4
Umowę zawiera się na czas od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
WYNAGRODZENIE, ROZLICZENIA
§5
1. Wynagrodzenie za wykonanie usługi przewozu uczniów realizowane jest poprzez zakup
przez Zamawiającego biletów miesięcznych z ulgą 49%.
2. Strony

obowiązują

ceny

za

bilet

miesięczny,

zaoferowane

przez

Wykonawcę

w ofercie, które na poszczególnych trasach przejazdu wynoszą odpowiednio:
Szacunkowa
liczba
Odległość

uczniów
dowożonych
na trasie

do 4 km

34

5- 9 km

153

10 - 14 km

41

15-19 km

14

Jednostkowa
cena biletu
brutto za
1 miesiąc (PLN)

Wartość biletów brutto za
jeden miesiąc realizacji
zamówienia (PLN)
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20-24 km

19

25-30 km

20

RAZEM

281

3. Przy deklarowanych cenach jednostkowych za 1 bilet miesięczny i określonej przez
Zamawiającego szacunkowej liczbie uczniów: 281 uczniów zarówno dowożonych jak
i odwożonych oraz wynikającym z umowy okresem jej obowiązywania tj. 10 miesięcy,
wynagrodzenie

brutto

za

przedmiot

umowy

wyniesie

łącznie:

........................................................................................................................ zł
(słownie:.............................................................................................).
4. Zamawiający będzie dostarczał Wykonawcy imienne listy uczniów objętych przewozem
(z podziałem szkoły), z podaniem miejscowości zamieszkania ucznia, najpóźniej
w terminie na sześć dni roboczych przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc
wykonywania usługi, z zastrzeżeniem ust. 7. Jeżeli w tym terminie Zamawiający nie
dostarczy nowej listy, przyjmuje się, że obowiązuje poprzednia lista.
5. W związku z przekazywaniem Wykonawcy imiennych list uczniów, o których mowa w ust.
4, równocześnie z zawarciem umowy na zakup biletów, z wybranym Wykonawcą zawarta
zostanie umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych uczniów, której wzór
stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ.
6. Wykonawca będzie dostarczał imienne bilety miesięczne dyrektorom szkół (zgodnie z
otrzymaną

listą

uczniów)

do

dnia

przedostatniego

dnia

roboczego

miesiąca

poprzedzającego wykonanie usługi.
7. Dopuszcza się możliwość, że Zamawiający dostarczy Wykonawcy uzupełniającą listę
uczniów na dany miesiąc, po terminie określonym w ust. 4. Wówczas Wykonawca jest
zobowiązany niezwłocznie wydrukować bilety miesięczne dla dodatkowych uczniów
i dostarczyć je dyrektorom szkół.
8. Dopuszcza się możliwość, że ze względu na sytuacje losowe (np. długotrwała choroba
ucznia, przeprowadzka) Zamawiający zrezygnuje z biletu miesięcznego dla danego ucznia
już po przekazaniu list imiennych na dany miesiąc lub po wydrukowaniu biletów na dany
miesiąc. Wykonawca jest zobowiązany anulować bilet miesięczny dla tego ucznia i nie
uwzględniać go w rozliczeniu z Zamawiającym, jeżeli Zamawiający zgłosił ten fakt do
Wykonawcy w co najmniej ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc
ważności danego biletu miesięcznego.
9. W przypadku zamówienia biletu miesięcznego w trakcie miesiąca, Zamawiający zapłaci
pełną stawkę biletu (100%), tj. bez ulgi ustawowej 49%, zgodnie z ceną właściwą dla
danej odległości przewozu.
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10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie ustalane w okresach miesięcznych jako suma
iloczynów rzeczywiście przekazanych biletów miesięcznych poszczególnych rodzajów (na
podstawie zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego) i cen jednostkowych brutto
biletów miesięcznych według odległości taryfowych, zgodnie z cenami brutto określonymi
przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
11. Z uwagi na możliwość zmiany liczby biletów miesięcznych dostarczonych Zamawiającemu
na podstawie jego zapotrzebowania, zmianie może ulegać wysokość miesięcznego
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za przedmiot umowy.
12. Zaoferowana przez Wykonawcę cena jednostkowa biletów miesięcznych poszczególnych
rodzajów (zgodnie z odległościami przewozu) ustalona zostaje na czas trwania umowy
i nie ulegnie zmianie w okresie jej obowiązywania, za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki
podatku VAT w sytuacji łącznego spełniania dwóch przesłanek: gdy istnieje obiektywna
konieczność wprowadzenia zmian, np., gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z
nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art.
3571 Kodeksu Cywilnego.
13. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku
zmiany liczby zapotrzebowanych biletów miesięcznych.
14. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury VAT przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy o numerze:
-

-

-

-

-

-

w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury wraz z rozliczeniem stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszej umowy. Wskazany numer rachunku bankowego musi być ujęty
w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów
i usług (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2174 z późn.zm.). Zamawiający będzie realizował płatności
wyłącznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o którym mowa w zdaniu poprzednim.
15. Do faktury, Wykonawca ma obowiązek załączyć rozliczenie zawierające wyliczenie
należności

za

usługę

jako

sumę

iloczynów

rzeczywiście

przekazanych

biletów

miesięcznych poszczególnych rodzajów i cen jednostkowych brutto biletów miesięcznych
według odległości taryfowych. Rozliczenie musi być potwierdzone przez dyrektorów
placówek oświatowych.
16. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych na zasadach
określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach

publicznych,

koncesjach

na

roboty

budowlane

lub

usługi

oraz

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).
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17. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę rozliczenia, o którym mowa w ust. 14,
14-dniowy termin płatności będzie liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego
rozliczenia.
18. Płatnikiem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie Gmina Elbląg.
19. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
§6
1. Wykonawca odpowiada za szkodę, jaką poniósł Zamawiający wskutek opóźnienia lub
odwołania kursu, jeżeli szkoda powstała z winy Wykonawcy lub wynikła z rażącego
niedbalstwa Wykonawcy.
2. Wykonawca odpowiada za przewożone rzeczy pasażerów w przypadku ich uszkodzenia
lub utraty w czasie przewozu lub w okolicznościach pozostających w związku z
przewozem.
3. Niezależnie od przesłanek wskazanych w ust. 1 i 2 oraz kar przewidzianych w innych
postanowieniach

niniejszej

umowy,

Strony

ustalają,

że

Wykonawca

zapłaci

Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
1) 10-krotność ceny ofertowej najtańszego biletu miesięcznego imiennego ulgowego za
każdy kurs niewykonany z przyczyn od niego zależnych,
2) 4-krotność ceny ofertowej najtańszego biletu miesięcznego imiennego ulgowego za
każde rozpoczęte 10 minut opóźnienia w podstawieniu pojazdu zastępczego, liczone
od czasu podstawienia autobusu zastępczego wskazanego w ofercie Wykonawcy,
3) 4-krotność ceny ofertowej najtańszego biletu miesięcznego imiennego ulgowego za
każde stwierdzone naruszenie wymogu, o którym mowa w § 2 ust. 11,
4) za naruszenie obowiązku zatrudnienia kierujących pojazdami na podstawie umowy
o pracę lub nieprzedstawienie dowodów zatrudnienia – w wysokości 2.000,00 zł za
każdy stwierdzony przypadek, przy czym kara może być́ ponawiana,
5) 20% łącznej wartości zamówienia (cena całkowita oferty brutto przedstawiona przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym) w przypadku odstąpienia od umowy przez
którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Kary wynikające z ust. 3 pkt 1)-4) będą potrącane z najbliższej faktury Wykonawcy
przedstawionej do zapłaty.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości zamówienia
w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego.
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6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.
7. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do łącznego naliczania kar wskazanych w
ust. 3.
8. Odstąpienie

od

Umowy,

jej

wygaśnięcie

lub

rozwiązanie

nie

wyłącza

prawa

Zamawiającego do kar umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia
okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
§7
1. Wykonawca może:
1) powierzyć, za pisemną zgodą Zamawiającego, realizację części zamówienia
podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia
podwykonawcom,
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż w Ofercie,
3) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie,
4) zrezygnować z podwykonawstwa.
2. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
§8
Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian
niniejszej umowy:
a) konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu:
- przyczyn zależnych od Zamawiającego. (np. względy techniczne, organizacyjne,
ekonomiczne),
- działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności oraz okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Nie uważa się za czynnik
zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji usług, który przy
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składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody
atmosferyczne o charakterze katastrof).
b) likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) zmiana nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych,
d) ustawowa zmiana stawki podatku VAT w sytuacji łącznego spełniania dwóch przesłanek:
gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np., gdy spełnienie
świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze
stron rażącą stratą w rozumieniu art. 3571 Kodeksu Cywilnego,
e)

zmiana

wynika

z

okoliczności,

których

nie

można

było

przewidzieć

w momencie zawarcia umowy,
f) zmiany wynikają z przyczyn określonych w pkt. 3.7, 3.8 SIWZ.
§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony.
§ 10
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, mają zastosowanie właściwe przepisy
kodeksu cywilnego i prawa przewozowego.
§ 11
Spory, jakie mogą wynikać z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Integralną częścią umowy są:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
2. Oferta Wykonawcy
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik Nr 1 do umowy nr OW.4464…..2019 z dnia ………………………..

Rozliczenie miesięcznych biletów imiennych na dowóz i odwóz dzieci do i ze szkół z terenu Gminy Elbląg w 2020 roku
ZA MIESIĄC……………………………

Miejscowości

Liczba uczniów
dojeżdżających
na trasie do 4
km

Liczba uczniów Liczba uczniów
dojeżdżających dojeżdżających
na trasie od 5na trasie od
9 km
10-14 km

Liczba uczniów
dojeżdżających
na trasie od 1519 km

Liczba uczniów
dojeżdżających
na trasie od 2024 km

Liczba uczniów
dojeżdżających
na trasie od
25-30 km

RAZEM

Gronowo Górne, Gronowo
Górne – Czechowo, Nowina,
Przezmark, PrzezmarkOsiedle, Sierpin, PrzezmarkOsiedle, Przezmark,
Komorowo Żuławskie, Pilona,
Pilona szkoła, Myślęcin,
Nowa Pilona, Bogaczewo,
Weklice, Bogaczewo,
Myślęcin, Nowa Pilona,
Pilona, Pilona szkoła, Pilona,
Komorowo Żuławskie,
Janów, Gronowo Górne
Nowakowo, Nowakowo
szkoła, Nowe Batorowo,
Batorowo ZR, Batorowo
skrzyżowanie z drogą
gminną, Cieplice, Cieplice
(koło posesji nr 15), Cieplice
skrzyżowanie, Nowotki II,
Nowotki
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Bielnik Pierwszy,
Kazimierzowo skrzyżowanie,
Kazimierzowo, Kazimierzowo
II, Kazimierzowo III,
Kazimierzowo n/ż, Adamowo
Osiedle/Władysławowo,
Helenowo 01, Helenowo 06,
Gronowo Górne
Janowo, Bielnik Drugi 02,
Bielnik Drugi 20, Kępa
Rybacka (koło posesji nr 6),
Kępa Rybacka (koło posesji
nr 20), Kępiny Wielkie
skrzyżowanie, Kępiny
Wielkie, Kępiny Wielkie
skrzyżowanie, Kępiny Wielkie
II n/ż, Nowakowo szkoła,
Cieplice, Nowotki
Gronowo Górne, Raczki
Elbląskie n/ż, Raczki
Elbląskie przejazd kolejowy,
Raczki Elbląskie, Raczki
Elbląskie II n/ż, Tropy
Elbląskie n/ż, Tropy Elbląskie
Gronowo Górne, Janów,
Komorowo Żuławskie,
Węzina II, Węzina, Dłużyna,
Nowy Dwór, Drużno, Drużno
II, Lisów, Krosienko
ILOŚĆ PRZEKAZANYCH
BILETÓW
CENA JEDNOSTKOWA
BILETU
WARTOŚĆ SPRZEDANYCH
BILETÓW
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