
 

Umowa nr …………………………… 

zawarta w dniu ………….. w Pokoju   

pomiędzy 

 

Gminą Pokój  

z siedzibą w Pokoju, ul Sienkiewicza 8  

zwaną w dalszej części „ Zamawiającym”,  reprezentowaną przez : 

Barbarę Zając -  Wójta Gminy Pokój  

a 

………………………………………………….. 

 

Na podstawie zapytania ofertowego przeprowadzonego w dniu ………. trybie art.4 pkt.8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm./ 

zawarto umowę o następującej treści: 

§ 1  

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa przewozu uczniów niepełnosprawnych 

zamieszkałych na terenie Gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu  w roku 

szkolnym 2015/2016. 

2. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w zakresie przewozu uczniów, co zostało 

potwierdzone w CEIDG oraz posiada wszelkie wymagane uprawnienia do wykonywania 

przewozów objętych przedmiotem niniejszej umowy.  

3. Zamawiający  powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę w zakresie dowożenia 

uczniów do i z następujących szkół i placówek oświatowych: 

1) Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie, ul. Staszica 8 –  8 uczniów 

2) Zespół Niepublicznych Szkół w Kup, ul. Karola Miarki 6 – 1 uczeń 

3) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddz. Integracyjnym w Namysłowie, ul. Reymonta 56 –               

1 uczeń 

4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju – Publiczna Szkoła Podstawowa ul. 1 Maja 

15– 1 uczeń 

  Łącznie: 11 uczniów  

4. Wykonawca  przed przystąpieniem do realizacji usługi ustali optymalny rozkład jazdy mając na 

uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży z uwzględnieniem następujących 

założeń: 

1) dziecko powinno zostać dowiezione do szkoły w takim czasie, aby możliwe było 

rozpoczęcie przez nie o właściwym czasie zajęć i odbieranie po ich zakończeniu bez 

zbędnego oczekiwania, 



2) na podstawie tygodniowego planu lekcji wykonawca ustali szczegółowe godziny 

kursów w porozumieniu z rodzicami/ opiekunami prawnymi uczniów oraz 

dyrektorami szkół. 

5. Wykonawca, na podstawie listy uczniów oraz ustalonego przez siebie rozkładu jazdy,                

w pierwszych dwóch tygodniach września 2015 r. opracuje harmonogram dowozów i w 

terminie do 20 września 2015r. przekaże go zamawiającemu. Harmonogram uwzględniać 

będzie trasy oraz godziny przejazdu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie zmianę liczby uczniów oraz miejsca dowozu. 

 

§  2 

Termin realizacji  

1. Umowa obowiązywać będzie od 1 września 2015 r. do końca roku szkolnego 2015/2016, tj. 

do 24 czerwca 2016 r., , w dni zajęć szkolnych z wyłączeniem ferii szkolnych, oraz innych dni 

wolnych od zajęć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

organizacji roku szkolnego, a także z wyłączeniem dni wg wskazań dyrektorów placówek 

oświatowych, do których uczęszczają dowożeni uczniowie, z zastrzeżeniem podanym w ust. 2. 

2. Dowóz ucznia niepełnosprawnego do placówki nieferyjnej, przy Zespole Niepublicznych Szkół 

w Kup, w okresie dni wolnych od zajęć szkolnych odbywać się może również w dni pracy tych 

placówek, z wyłączeniem wakacji.   

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 oraz do : 

1) zapewnienia uczniom stałej opieki w czasie przewozu, 

2) utrzymania samochodów w czystości, 

3) świadczenia usługi terminowo,  

4) zapewnienia  zastępstwa w czasie awarii samochodu, urlopu lub choroby, 

5) właściwego oznaczenia pojazdów przeznaczonych do przewozu uczniów, 

6) zapewnienia prawidłowego stanu technicznego pojazdów przeznaczonych do przewozu 

uczniów, 

7) posiadania aktualnych ubezpieczeń pojazdów do przewozu uczniów, 

8) wyposażenia pojazdów w: 

a) gaśnicę, 

b) apteczki pierwszej pomocy, 

9) utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym w godzinach pracy, (kierowcy 

zobowiązani są  do posiadania telefonów komórkowych w godzinach pracy). 

2. Wykonawca oświadcza, że pojazdy samochodowe, którymi będą przewożeni uczniowie, 

przystosowane są konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych i wyposażone w 

niezbędny specjalistyczny sprzęt.  

3. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie 

zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia (telefonicznie lub 

pisemnie) Zamawiającego i zapewnienie transportu zastępczego spełniającego wymagania dla 



przewozu osób niepełnosprawnych. Przez „nieprzewidziane okoliczności” strony rozumieją w 

szczególności awarię techniczną pojazdu.  

4. Koszty dojazdu do miejsca rozpoczęcia pracy i zjazdu po zakończeniu pracy ponosi 

Wykonawca. 

5. Wykonawca zwolniony zostaje z obowiązku dowozu uczniów w przypadku klęski żywiołowej 

oraz niebezpieczeństwa ruchu ogłoszonego przez właściwe władze . 

6. Potwierdzeniem przez Wykonawcę wykonania usługi będzie wpis do Karty Przewozów 

każdego dnia w którym usługa jest świadczona. Każdorazowy wpis będzie potwierdzony przez 

osoby wskazane w § 4 ust. 5 lub Zamawiającego.  

7. Karta przewozu prowadzona będzie w dwóch egzemplarzach. Zamawiający zastrzega sobie 

kontrolę liczby przejechanych kilometrów w wybranych dniach oraz obecność uczniów w danej 

szkole. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie  

1. Za wykonanie przewozów Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego wynagrodzenie 

ustalone jako iloczyn ceny jednostkowej przedstawionej w ofercie i liczby faktycznie 

przejechanych  kilometrów na poszczególnych trasach w danym miesiącu. 

2. Cena jednostkowa za 1 km wynosi  …..  brutto i obowiązywać  będzie  przez  czas  trwania 

umowy.  

3. Wynagrodzenie ustalane będzie odrębnie za każdy miesiąc kalendarzowy  z uwzględnieniem 

liczby przejechanych kilometrów i liczby dni nauki. 

4. Rozliczenie odbywać będzie się na podstawie faktury, miesięcznego zestawienia  kilometrów 

oraz potwierdzonej liczby wykonanych przewozów na trasach objętych przedmiotem umowy. 

5. Podstawę do zapłaty stanowić będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura  VAT 

wraz ze sporządzoną przez niego Kartą Przewozu wykonania usługi potwierdzoną przez 

rodziców/opiekunów prawnych lub dyrektora szkoły. Karta Przewozu zawierać ma zestawienie 

wykonanych przewozów w danym miesiącu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli obecności uczniów w szkole.  

7. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy nr ................  w ciągu 14 dni po otrzymaniu faktury. 

8. Wykonawca wystawi fakturę na Gminę Pokój, ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój, NIP: 752-13-

59-322. 

9. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia realizacji przelewu 

bankowego. 

 

§ 5 

Nadzór  

Do wzajemnych kontaktów przy realizacji przedmiotu umowy wyznacza się : 

1) ze strony Zamawiającego - Elżbietę Kuklok, 

2) ze strony wykonawcy - .................................. 

 

§ 6 



Kary umowne 

1. Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za nienależyte wykonanie niniejszej 

umowy: 

1) w przypadku niezrealizowania tras ustalonych w harmonogramie, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdą niezrealizowaną trasę,  

2) za opóźnienie w podstawieniu pojazdu powyżej 30 minut na każdej trasie Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł . W przypadku wydłużenia się 

czasu opóźnienia kara wyniesie 200 zł za każde rozpoczęte 30 minut. 

3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną, 5.000,00 zł. 

2. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę usługi przez trzy kolejne dni robocze 

Zamawiający odstąpi od umowy z winy wykonawcy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. 

4. W przypadku gdy przewidziane kary nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.   

 

 

§ 7 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Niedopuszczalna jest, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych 

postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby 

zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć           

w chwili zawarcia umowy.    

§ 8 

Postanowienia końcowe  

1. Umowa może być rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, liczonym na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, Zamawiający bez 

ujemnych dla siebie skutków prawnych – niezależnie od prawa do naliczenia kar umownych, 

może ją rozwiązać w każdej chwili bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

3. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia winno nastąpić w formie pisemnej z podaniem 

przyczyn. 

4. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy w trybie określonym w ust. 1 i 2, 

Wykonawcy nie należy się żadne odszkodowanie.  

5. Wszelkie zmiany do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej  i 

zgody obu stron pod rygorem nieważności. 

 

 

 



§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub przerwał i jej nie wznowił, 

mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 3 dni, 

2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach, 

3) ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź nakazu wydania  

majątku Wykonawcy, 

4) wygaśnięcie licencji lub zezwolenia uprawniającego do wykonywania transportu drogowego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty faktury i mimo wezwania Wykonawcy zwleka 

z zapłatą dłużej niż 1 miesiąc licząc od terminu zapłaty ustalonego w umowie, 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich 

obowiązków wynikających z umowy (np. płatności). 

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Przewozowe i Kodeksu Cywilnego. 

2. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie właściwy miejscowo sąd dla siedziby 

zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla 

wykonawcy a trzy dla Zamawiającego. 

  

 

ZAMAWIAJĄCY                   WYKONAWCA  

 

     …………………………….     …………………….. 


