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zawarta w dniu ……………r. w Bliżynie, pomiędzy: 

Zespołem Szkół w Bliżynie 

z siedzibą w Bliżynie przy ul. Piaskowa 26 

NIP: 663-183-58-81, REGON: 292834003 

reprezentowanym przez Dyrektora – Józefa Nowaka 

zwanym dalej Zamawiającym, z jednej strony, 

a  

……………………………………………………….. 

z siedzibą w………………………………………….. 

NIP ………………..,  REGON ……………………... 

reprezentowanym przez  Właściciela – …………………….  

zwanym dalej Wykonawcą, z drugiej strony. 

 

§ 1 

Przewoźnik oświadcza, że działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 

............../ wpisu do KRS pod numerem ..................., posiada uprawnienia i spełnione wymogi 

formalne oraz odpowiednie środki transportowe, a także pracowników posiadających 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonania niniejszej umowy zgodnie  

z przepisami prawa, a ponadto oświadcza, że mając na uwadze iż przedmiotem umowy jest 

dowóz uczniów do Szkół, zobowiązuje się przy jej wykonaniu dołożyć szczególnej 

staranności. 

 

§ 2 

Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 

nieograniczonego, stosownie do ustaleń Komisji Przetargowej z dnia …………….. roku, 

zgodnie z ofertą przetargową złożoną w dniu ……………….r. 

 

§ 3 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:  

„Dowóz oraz odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Bliżynie w roku szkolnym 2013/2014 tj.: od 

2 września 2013 roku do 27 czerwca 2014 roku codziennie za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii, pojazdami przystosowanymi do przewozu 

zorganizowanej grupy dzieci.” 

 

§ 4 

 Przedmiotem zamówienia jest dowóz oraz odwóz uczniów do Zespołu Szkół  

w Bliżynie w roku szkolnym 2013/2014 tj.: od 2 września 2013 roku do 27 czerwca 2014 

roku codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii, 

pojazdami przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci. 

Dowóz dzieci realizowany będzie zgodnie z opracowanymi poniżej trasami (105km): 

Trasa 1: 

 usługa będzie polegała na dowozie dzieci do Gimnazjum na trasie: 

Bliżyn-Rędocin-Mroczków-Bliżyn -  w ilości około 42 uczniów, 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

Wzór umowy  
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 dowóz będzie obejmował poranny dojazd dzieci do szkoły na godz. 7
40 

 lub 8
25

 oraz 

odwóz dzieci w godz. 13
00

 – 15
00

. 

 zamawiającemu przysługuje prawo przewozu dzieci do szkoły w Mroczkowie w ilości 

ok. 5 osób. 

Trasa 2: 

 usługa będzie polegała na dowozie dzieci do Gimnazjum na trasie: 

Bliżyn-Kucębów-Odrowążek-Sorbin-Bliżyn  - w ilości 55 uczniów, 

 dowóz będzie obejmował poranny dojazd dzieci do szkoły na godz. 7
40

 lub 8
25

 oraz 

odwóz dzieci w godz. 13
00

 – 15
00

. 

Pozostałe warunki wykonania przedmiotowego zadania przedstawia opis usługi 

transportowej stanowiący załącznik nr 2 do umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 

 

 Wspólny słownik zamówień (CPV):  

 

- 60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów), 

- 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego, 

- 60170000-0 Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą. 

 

§ 5 

1. Przewoźnik zobowiązuje się wykonać usługę objętą umową siłami własnymi lub przy 

pomocy podwykonawcy w zakresie ……………wskazanym w ofercie. 

2. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych usług objętych 

umową. Zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Przewoźnika wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usługi. Przewoźnik 

odpowiedzialny jest za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich 

pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub 

zaniedbania jego własnych pracowników. 

 

§ 6 

Termin wykonania zamówienia: 

- od 2 września 2013 roku do 27 czerwca 2014 roku codziennie za wyjątkiem dni  

   ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii. 

 

§ 7 

Przwoźnik zobowiązuje się w szczególności do: 

1. zapewnienia ciągłości usług w okresie obowiązywania niniejszej umowy  

i wykonywać je pojazdami przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy 

dzieci, z zastrzeżeniem następujących warunków:  

a) w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających Przewoźnik 

zapewnienia wykonania przewozu własnymi środkami jest on zobowiązany na 

własny koszt i ryzyko zapewnić zastępcze wykonanie umowy przez innego 

koncesjonowanego przewoźnika, który winien spełniać wszystkie wymagania  

i obowiązki wynikające z niniejszej umowy i przepisów prawa, 

b)  w przypadku nie wykonania obowiązków wynikających z pkt. a), wykonanie 

zastępcze zleci Zamawiający, na koszt Przewoźnika, z zastrzeżeniem postanowień 

§ 10 pkt 2 umowy. Zwrot kosztów wykonania zastępczego następuje poprzez 

potrącenie z kolejnej faktury Przewoźnika  lub poprzez zapłatę refaktury  

w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Przewoźnika, 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-transportowe-z-wylaczeniem-transportu-odpadow
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-w-zakresie-transportu-drogowego
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Wynajem-pojazdow-przeznaczonych-do-transportu-osob-wraz-z-kierowca
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c) Przewoźnik podczas wykonywania przewozu na poszczególnych trasach nie może 

przewozić osób trzecich. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu przedmiotu umowy  

z przyczyn organizacyjnych, których nie można przewidzieć w chwili podpisania 

umowy. Wszelkie zmiany przebiegu tras, szczegółowego harmonogramu usług oraz 

rozkładu jazdy wymagają zgłoszenia przewoźnikowi na co najmniej 3 dni naprzód. 

3. Ze strony zamawiającego koordynatorem dowozu dzieci będzie bezpośrednio dyrektor 

szkoły. 

 

 § 8 

1. Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia przewożonym uczniom bezpiecznych  

i higienicznych warunków przejazdu. 

2. Pojazdy, którymi będą przewożeni uczniowie muszą być sprawne pod względem 

technicznym i właściwie oznakowane. 

3. Przewoźnik zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdów do przewożenia uczniów 

od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej. 

4. Przewoźnik zobowiązuje się do punktualnego i terminowego podstawiania samochodu 

w wyznaczonych punktach odbioru dzieci. 

 

§ 9 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy przewoźnikowi przysługuje wynagrodzenie  

w wysokości: 

Cena brutto w wysokości: ………………zł (słownie: ………………………………złotych) 

w tym podatek VAT w wys. ……….% tj. kwota …………..zł (słownie: …………….złotych) 

Cena  netto w wysokość: ………….zł (słownie: …………………………………złotych)  

za jeden dzień świadczonych usług. 

2. Za wykonanie usługi o której mowa w § 9 pkt 1 Zamawiający płacił będzie 

Przewoźnikowi  wynagrodzenie miesięczne stanowiące iloczyn dni roboczych (dni,  

w których odbywał się dowóz uczniów) w danym m-cu i podanej w ofercie stawki 

wynagrodzenia ryczałtowego za 1 dzień. 

3. Wynagrodzenie Przewoźnika za przedmiot zamówienia nie będzie podlegało 

rewaloryzacji do końca trwania umowy. 

 

§ 10 

1. Podstawę do wyliczenia wynagrodzenia będzie stanowił harmonogram dowozu 

usługodawcy, potwierdzony przez przedstawiciela Szkoły. 

2. Za wykonane usługi strony rozliczać się będą na podstawie miesięcznych faktur VAT 

wystawionych przez przewoźnika po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego 

świadczenia usług. 

3. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy dokonywana będzie przelewem 

w okresach miesięcznych w terminie 7 dni od daty wykonania usługi i przedłożenia 

faktury przez Przwoźnika. 

4. W przypadku zalegania z zapłatą wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 pkt 2 przez 

Zamawiającego za dwa kolejne miesiące ponad termin płatności, Przewoźnikowi  

przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej z zobowiązań 

niniejszej umowy na osobę trzecią, bez zgody Zamawiającego. 
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§11 

1. W razie nie wykonania lub nieterminowego wykonania umowy Zamawiający 

zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 50% wartości 

przeciętnego dziennego wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 za każdy dzień, 

w którym nastąpiło uchybienie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii autobusu lub innych nieprzewidzianych 

okoliczności zależnych od Wykonawcy, w ciągu 60 minut wykonać usługę zastępczą, 

aby dowóz dzieci mógł odbyć się terminowo. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

3.000,00 zł w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po 

jego stronie. 

4. Zamawiający ma prawo do żądania pomniejszenia wynagrodzenia o kary umowne  

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa 

poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, 

dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich 

ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego 

zobowiązania umowy przez stronę drugą. 

6. Naliczona kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła 

postanowienia umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą  

z żądaniem zapłaty. 

 

§12 

1. Niezależnie od działań uprawnionych z mocy prawa organów, Zamawiający zobowiązuje 

się w okresie trwania umowy do zapewnienia własnym staraniem przejezdności dróg,  

po których dokonywany będzie przewóz dzieci stanowiący przedmiot niniejszej umowy. 

2. W przypadku nieprzejezdności dróg, o którym mowa wyżej, Wykonawca wolny jest od 

swych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na okres aż do przywrócenia ich 

przejezdności. 

3. W takim przypadku Zamawiający nie ma prawa naliczać kar umownych, o których mowa 

w § 11. 

4. Zamawiający nie może również naliczać kar umownych w sytuacji, gdy Wykonawca 

wykona usługę zastępczą w terminie określonym w § 11 pkt 2 niniejszej umowy. 

 

§ 13 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy  

w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach. 

2. Stronom przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

a) nastąpi likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

c) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych 

przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie, 

d) dwukrotnego niezrealizowania przewozu z winy przewoźnika,  
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e) w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł 

przewidzieć przy zawieraniu umowy. Zamawiający może w takim przypadku 

ograniczyć zakres rzeczowy umowy. 

f) W przypadku stwierdzenia, że jakość wykonywanej usługi nie odpowiada 

warunkom postawionym przez Zamawiającego. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 14 

1. Odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy z ramienia 

Zamawiającego jest:  

- ………………………….. 

2. Odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy  z ramienia 

Wykonawcy jest:  

- ………………………………….. 

 

§15 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający 

przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i mogą być dokonane. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień Publicznych i Kodeksu cywilnego. 

4. Spory między stronami, mogące wyniknąć z realizacji umowy, rozstrzygać będzie sąd 

rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 16 

 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

 

2. Integralną częścią umowy są załączniki: 

 

 Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1 do umowy, 

 Opis usługi transportowej - załącznik nr 2 do umowy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 

 

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


