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   U M O W A  NR  .................... 
 
Zawarta w  dniu ......................... w Zdzieszowicach pomiędzy: 
 
Biurem Administracyjno-Ekonomicznym Oświaty w Zdzieszowicach 
ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice 
 
reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………………………………. 
 
zwanym dalej „Zamawiającym” a 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
reprezentowanym przez: 
 
....................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………… 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie 
gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2014” zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 
2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi 
zmianami) – zwanej dalej ustawą została zawarta umowa następującej treści: 
 
 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pod nazwą „ Dowóz 
dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2014”. 
2. Zakres umowy obejmuje dowóz dzieci z Januszkowic, Rozwadzy, Krępnej, Żyrowej, 
Jasionej i Oleszki do przystanku Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach, dzieci z 
Rozwadzy do szkół podstawowych w Zdzieszowicach oraz dzieci z Jasionej i Oleszki do 
szkoły i przedszkola w Żyrowej w roku kalendarzowym 2014 w dni nauki szkolnej. Łącznie 
codzienne trasy dwóch autobusów szkolnych wynoszą 124 km. Długość tras nie obejmuje 
dojazdu autobusów do przystanków rozpoczynających trasy z siedziby Wykonawcy ani 
powrotu pojazdów z przystanków kończących trasy. Szczegółowy harmonogram, zawierający 
godziny odjazdów i przyjazdów oraz przystanków autobusów szkolnych będzie dostarczany 
Wykonawcy zgodnie z organizacją pracy szkoły. 



3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian tras, godzin przejazdu oraz liczby 
przewożonych uczniów wg zaistniałych potrzeb, w szczególności reorganizacji placówek 
oświatowych. 
4. Zamawiający zapewnia dzieciom opiekę w czasie dowozu. 
5. W przypadku awarii autobusu na trasie przejazdu Wykonawca niezwłocznie zapewni 
autobus zastępczy na własny koszt. 
6. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: 
- zapewnić możliwość korzystania z innych kursów autobusowych wykonawcy na terenie 
gminy Zdzieszowice przez dzieci posiadające imienne bilety miesięczne, 
- w przypadku awarii autobusu na trasie przejazdu niezwłocznie zapewnić autobus zastępczy 
na własny koszt,  
- dyspozycyjność, w przypadku losowych  zmian czasowych godzin dowozu i odwożenia 
uczniów ze szkoły, 
- świadczyć usługę o odpowiednim standardzie oraz odpowiednimi środkami transportowymi 
zapewniającymi bezpieczeństwo przejazdu uczniów. 
  
 
 

§ 2 
1. Termin realizacji umowy: od 02.01.2014r do 22.12.2014r w dni nauki szkolnej (z 
wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia.) tj. 10 miesięcy. 
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z trzymiesięcznym okresem 
wypowiedzenia. 
 
 
 

§ 3 
1. Wykonawca będzie składał faktury miesięczne (10) za wykonanie przedmiotu zamówienia.  
 
2. Strony ustalają, że należność ryczałtową z tytułu niniejszej umowy wynosić będzie: 

cena netto za 1 miesiąc dowozu dzieci: …………....... zł (słownie: ………………………… 

………………………………………………………………………………………………….) 

podatek VAT ……. %:  ………………………………. zł (słownie……………………......... 

………………………………………………………………………………………………….) 

cena  brutto za 1 miesiąc dowozu dzieci: ………..…….. zł (słownie: ……………………… 

………………………………………………………………………………………………….) 

3. Wykonawca oświadcza, że w cenie określonej w § 3 pkt. 1 uwzględnione są wszystkie 
koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez 
Zamawiającego. 



4. Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe 
regulowania zobowiązań wobec Wykonawcy. 
5. Zamawiający będzie regulował należności w terminie 21 dni od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury. 
6. Zapłata będzie płatna na konto Wykonawcy podane na fakturze. Jako dzień zapłaty strony 
uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 4 
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w 

formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) każdorazowo za niewykonanie jednego dowozu dzieci do szkoły w konkretnym 
dniu nauki szkolnej w wysokości 1% należności  miesięcznej brutto za dowóz, 

2) każdorazowo za niewykonanie jednego odwozu dzieci ze szkoły w konkretnym 
dniu nauki szkolnej w wysokości 1% należności miesięcznej brutto za dowóz,  

3) z tytułu odstąpienia z przyczyn Wykonawcy od umowy w wysokości 50% 
należności miesięcznej brutto. 
2. Wykonawca nie płaci kar umownych i nie ponosi odpowiedzialności za niewykonane 
przewozy lub opóźnienie przewozu wskutek działania siły wyższej jak: gołoledź, zaspy 
śnieżne, powódź itp. lub z innych przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia z przyczyn Zamawiającego od umowy w wysokości 50% 
należności miesięcznej brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w art. 145 
ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. 
4. W przypadku, gdy szkoda przewyższa naliczone kary umowne Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, 
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
3) Wykonawca przerwał przewozy dzieci z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

na okres dłuższy niż dwa dni, 
4) w wypadku stwierdzenia, że autobusy podstawione do przewozu dzieci, bądź 

kierowcy upoważnieni do ich obsługi powodują zagrożenie dla zdrowia i życia przewożonych 
uczniów.   
 
 

§ 5 
1. Strony ustalają, iż zakres usług wykonywanych przez Wykonawcę z udziałem 
podwykonawców określa i specyfikuje Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania usług przez podwykonawcę. 
 

 
§ 6 

Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem 
nieważności oraz mogą być dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi 
przepisami. 
 
 
 



§ 7 
W sprawach nieuregulowanych  postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy  - Prawo o ruchu drogowym, ustawy o transporcie 
drogowym oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
     
 

§ 8 
Spory wynikłe z realizacji umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego 
 
 

§ 9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY      WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Umowy 
Nr …………………… 
z dnia ……….............. 

 
Dotyczy zadania: ……………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Wykonawca: …………………………………………………………………………….......... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
oświadcza, iż wykonanie części zamówienia  powierzy /  nie powierzy* podwykonawcom. 
 
Część zamówienia wykonywana przy udziale podwykonawców: 
 
L.p. Nazwa części zamówienia 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
        …………………………………. 
         / podpis wykonawcy / 
* niewłaściwe skreślić 


