ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ
Zespół Obsługi Finansowej
ul. Dworcowa 31
89-650 Czersk
tel./fax 052 398 45 30

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ………………… roku w Czersku pomiędzy:
Gmina Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, NIP 555-19-08-979
reprezentowanym przez
Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowej
w osobie: Barbara Szałaj-Borowiec
przy kontrasygnacie
Głównego Księgowego Zespołu Obsługi Finansowej
w osobie: Joanny Cherek
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

reprezentowanym przez:
…………………………………………………………….

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego
usługi przewozowe polegające na dowożeniu i odwożeniu osób z gminy Czersk
wraz z opiekunem do placówek oświatowych w Chojnicach – na podstawie art. 39 ust. 4 pkt.
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. – Dz.U. z 2018 r. poz. 996).
2. Trasa przewozu wynosi około 64 km i ma następujący przebieg:
 Czersk – Chojnice.
§2
Usługi świadczone będą przez Wykonawcę w czasie od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r.

§3
1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie usług określonych w § 1 niniejszej
umowy za każdy przejechany kilometr przy dowozie i odwozie osób w wysokości
……………… zł brutto, słownie: …………………… zł ……./100 .
2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie 14 dni po przedstawieniu rachunku.
3. Wykonawca wystawia rachunki za okresy miesięczne.
4. Podstawą wystawienia rachunku jest zestawienie przejechanych kilometrów potwierdzone
przez Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 jest wynagrodzeniem niezmiennym.

§4
1. Strony umowy są zobowiązane do wzajemnej współpracy na rzecz osiągnięcia celu,
dla którego niniejsza umowa jest realizowana.
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych badań technicznych
oraz do posiadania wszelkiej aktualnej dokumentacji wymaganej prawem przez okres
trwania umowy.
§5
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu i na osobie,
wyrządzone osobom trzecim w czasie wykonywania umowy, powstałe zarówno z winy umyślnej
jak i nieumyślnej Wykonawcy.
§6
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego
naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę.
2. W przypadku wystąpienia awarii w pojeździe służącym do realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dowiezienia i odwiezienia osób we własnym
zakresie.
§7
1. Wykonawca usługi zobowiązuje się do zapewnienia przewożonym uczniom opieki w czasie
przewozu, wsiadania i wysiadania z pojazdu poprzez zatrudnienie opiekunki/a na trasach objętych
niniejszą umową.
2. Koszty zatrudnienia opiekunki/a ponosi Wykonawca.

§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
§9
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje
Wykonawca a dwa pozostają w Zespole Obsługi Finansowej w Czersku.

ZAMAWIAJĄCY
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