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Załącznik_nr 10_ZP.271.1.2017.ROO 

 

UMOWA NR ___/2017 

z dnia _______ 2017 r. 

 
zawarta  pomiędzy  Gminą  Stoszowice  z  siedzibą w  Stoszowicach  97,  57‐213  Stoszowice, 
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
 
Pawła Gancarza  – Wójta Gminy Stoszowice 
 
przy kontrasygnacie: 
 
Katarzyny Cichoń – Skarbnika Gminy 
 
a   
 
firmą: _____________________________________________________________________________________________ 
z siedzibą w _________________________________________________________________ 
zwaną dalej Wykonawcą,  
reprezentowanym/ną przez: 
_____________________________________ –  Właściciela 
 
W  związku  z  wyborem  oferty  Wykonawcy  na  podstawie  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia  publicznego,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  ‐  Prawo  zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego została 
zawarta umowa, przedmiotem której jest realizacja usługi/zadania pn.: 

 
„Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do (i z) placówek oświatowych na terenie                                        

Gminy Stoszowice w roku szkolnym 2017/2018” 

 
o następującej treści: 

 
§1 
 

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  zadanie  polegające                           
na dowozie  i odwozie dzieci/młodzieży do (i z) placówek oświatowych na terenie Gminy 
Stoszowice w roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym 
w (SIWZ) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Nr ZP.271.1.2017.ROO z dnia __ 
sierpnia 2017 r.  

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi specyfikacja  istotnych warunków zamówienia 
oraz oferta Wykonawcy z dnia __ sierpnia 2017 r.  
 

§2 
 

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  świadczyć  usługi,  o  których  mowa  §1  w  oparciu                         
o  rozkład jazdy, dostarczony w ostatnim tygodniu sierpnia 2017 r.   
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany w rozkładzie jazdy autobusów w związku 
z  bieżącymi  ustaleniami,  wynikającymi  z  potrzeb  placówek,  zgłaszanymi  przez 
dyrektorów,  po  ustaleniu  planu  zajęć  lekcyjnych  z  dyrektorami  poszczególnych 
placówek oświatowych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość uruchomienia dodatkowych kursów, 
realizowanych  w  dniach  zajęć  szkolnych  oraz  w  soboty  i  niedziele  obejmujących 
świadczenia usług w zakresie obsługi transportowej wyjazdów na zawody sportowe, 
na  basen  w  ramach  zajęć  wychowania  fizycznego,  kręgielni,  zajęcia  do  pracowni 
przyrodniczej  w  filii  w  Przedborowej  i  wycieczek  w  ramach  realizacji  podstawy 
programowej w  ramach  limitu  85.500  km.  Realizacja  dodatkowych  kursów  będzie 
następowała  w  zależności  od  zapotrzebowania  Zamawiającego.  Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość organizowania  liczby dodatkowych kursów  lub całkowitej 
rezygnacji z ich wykonania. Nie ma to jednak wpływu na stawkę za 1 km zaoferowaną 
przez wykonawcę; 

4. Zmiany  w  zakresie  rozkładu  jazdy  nie  stanowią  podstawy  do  zmiany  niniejszej 
umowy; 

5. Organizator dowożenia określa  szczegółowy plan przystanków,  z  których uczniowie 
będą  zabierani  oraz  do  których  będą  dowożeni  zgodnie  z  uzyskanym  przez 
Wykonawcę zezwoleniem.   

 
§3 
 

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  uczniom  korzystającym  z  usług,                      
o  których  mowa  w  §1  ust.  1  odpowiednich  warunków  bezpieczeństwa,  wygody,                 
w szczególności miejsc siedzących, higieny i należytej obsługi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować niniejszą umowę zgodnie z przepisami prawa, 
a w  szczególności w  zgodzie  z  ustawą  z  dnia  6 września  2001  roku  o  transporcie 
drogowym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi. 

 
§4 
 

Termin  realizacji  zamówienia  ustala  od  dnia  01.09.2017  r.  do  dnia  30.06.2018  r.,                           
we wszystkie dni nauki szkolnej. 

§5 
 

1. Cena  jednostkowa  z  1  km  przejechanej  trasy  za  świadczenie  usług  dowozu  dzieci  
i uczniów wynosi: 
 

cena brutto ______ zł 
(słownie: _______________________________________) 
w tym 
cena netto _______ zł 
(słownie: _______________________________________) 
oraz 
podatek VAT ________ zł 
(słownie: _______________________________________) 
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2. Cena  za  realizację  przedmiotu  zamówienia  nie  będzie  zmieniana  w  okresie  trwania 
umowy, chyba  że zajdą okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 Prawo zamówień 
publicznych. 

3. Cena o której mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 
z  tytułu  oszacowania  wszelkich  kosztów  związanych  z  realizacją  przedmiotu  umowy,                
a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

4. Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania  zakresu  przedmiotu  umowy  nie 
może być podstawą do żądania zmiany ceny określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Zmiana  wysokości  wynagrodzenia może  zostać  wprowadzona  w  oparciu  o  negocjację 
stron w wypadku  zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy  ‐ Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.). 

6. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku VAT,  uprawnionym  do wystawienia 
faktury VAT.  

7. Strony  postanawiają,  że  rozliczenie  za  świadczone  usługi  dowozu  dzieci  i  uczniów 
odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury VAT miesięcznie z dołu przyjmując 
stawkę  zgodnie  z  ust.  1  §5  za  1  km  przejechanej  trasy  razy  liczba  kilometrów 
przejechanych w ciągu poprzedniego miesiąca. 

8. Podstawą  do  wystawienia  faktury  VAT  przez  Wykonawcę  dowozu  dzieci  i  uczniów 
stanowić  będzie  sporządzony  przez  Wykonawcę  wykaz  przejechanych  kilometrów 
potwierdzony przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z  filią w Grodziszczu, na 
podstawie  przedstawionych  dziennych  wykazów  kilometrów  sporządzanych  przez 
opiekunów dowozów w  oparciu o  odczyty dokonywane przez kierowców.  

9. Zamawiający  dokona  zapłaty  należności  przelewem  na  rachunek  bankowy Wykonawcy 
wskazany  na  fakturze, w  terminie  30  dni  od  dostarczenia  Zamawiającemu  prawidłowo 
wystawionej faktury VAT.   

10. Za  datę  zapłaty  strony uznają  datę  złożenia  przez  Zamawiającego  polecenia  przelewu 
bankowego. 

§6 
 

1. Zamawiający  zapewnia  opiekunów  szkolnych  w  czasie  przewozu  oraz  odwozu 
dzieci/uczniów  z placówek, dla których organem prowadzącym  jest Gmina Stoszowice 
oraz  innych  placówek  oświatowych  znajdujących  się  na  terenie  Gminy  Stoszowice 
(fakultatywnie). 

2. Wykonawca umożliwia bezpłatne przejazdy opiekunom dowozów wyznaczonym przez 
dyrektorów placówek oświatowych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić opiekunom dowozów możliwość wsiadania oraz 
wysiadania z autobusu w miejscach ich zamieszkania. 

 
§7 
 

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  utrzymania  taboru  autobusowego  w  wielkości 
umożliwiającej prawidłowe wykonanie umowy. 

 
§8 
 

Zamawiający  zastrzega sobie prawo do umieszczenia bezpłatnej  reklamy  (logo promocyjne 
Gminy Stoszowice) na dwóch autokarach realizujących przewozy uczniów. 
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§9 
 

1. Wykonawca  zapewnia najwyższy poziom usługi,  sprawność  techniczną pojazdu, brak 
uszkodzeń  zewnętrznych  pojazdów,  a  także  odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe 
kierowców. 

2. Wykonawca oświadcza,  że pracownicy Wykonawcy skierowani do obsługi przewozów 
posiadają  ważne  badania  lekarskie  oraz  przeszkolenie  w  zakresie  przepisów    BHP                    
i ppoż. 

§10 
 

1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  powstałe  z  jego  winy  podczas 
wykonywania usługi. 

2. Zamawiający  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  wypadki  i  zdarzenia 
jakiegokolwiek  typu, w wyniku  których  nastąpi  uszkodzenie  ciała,  śmierć  czy  szkoda 
materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy. 

3. Wykonawca  oświadcza,  że  zgodnie  z  polisą  nr  _____________________________ 
(nazwa), z dnia  ____________________ posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  kontynuować  ubezpieczenie,  o  którym mowa w  ust.  3 
przez cały czas trwania niniejszej umowy. 

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  złożyć  Zamawiającemu  w  dniu  podpisania  umowy 
uwierzytelnione przez siebie kserokopie aktualnych polis odpowiedzialności cywilnej. 

 
§11 
 

1. W przypadku czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych z powodu awarii 
technicznej autobusu Wykonawca  zobowiązuje  się do niezwłocznego  zorganizowania 
pojazdu  zastępczego  zapewniającego  równorzędny  poziom  usług,  z  zastrzeżeniem             
ust. 3. 

2. Zorganizowanie  transportu zastępczego wymaga uzgodnienia przez strony warunków 
realizacji przewozów zastępczych. 

 
§12 

 
1. Część przedmiotu  zamówienia  stanowiącą nie więcej niż  30 % wartości przedmiotu 

zamówienia Wykonawca może wykonać przy pomocy Podwykonawców. 
2. Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  w  dniu  zawarcia  niniejszej  umowy  zakres 

usługi  Podwykonawcy.  Ceny  usługi  Podwykonawców  nie  mogą  przekroczyć  cen 
określonych w ofercie Wykonawcy za przedmiot zamówienia. 

3. Brak  pisemnego  sprzeciwu  lub  zastrzeżeń  do  projektów  umów  ze  strony 
Zamawiającego,  zgłoszonych  w  terminie  5  dni  od  ich  przekazania  oznacza  ich 
akceptację. Kopie zawartych umów z Podwykonawcami Wykonawca przekaże w ciągu 
10  dni  od  daty  ich  zawarcia.  Umowa  winna  zawierać  cenę  za  1/km  stanowiącą 
podstawę rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą. 

4. Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego  zobowiązuje  się  do  udzielić  wszelkich 
informacji dotyczących Podwykonawców. 

5. Wykonawca  ponosi wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  dowóz  dzieci 
do szkół  przez Podwykonawców. 
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6. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie przez Zamawiającego, z jego wynagrodzenia, 
niezapłaconych  w  terminie  należności  dla  Podwykonawców  i  dokonania  zapłaty 
należnego Podwykonawcy wynagrodzenia przed uregulowaniem  faktury miesięcznej. 
Należna  wysokość  wynagrodzenia  dla  Podwykonawcy  określona  jest  w  umowie                   
z Podwykonawcą wraz z jej zakresem. 

7. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku 
do usług realizowanych przez Podwykonawców. 

8. Dokonanie  przez  Wykonawcę  wszystkich  należnych  podwykonawcom  płatności, 
poświadczone  potwierdzonymi  za  zgodność  z  kopiami  faktur  jest  warunkiem 
koniecznym do uruchomienia wynagrodzenia określonego w §5. 

 
§13 
 

1. Zamawiający  wskazuje  _____________________________________________________ 
do nadzoru nad realizacją niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. W  sprawach  dotyczących  ustalania  rozkładu  jazdy właściwy  jest  Pani  Irena  Pachnicz  ‐ 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu. 

 
§14 
 

1. Zamawiający zastrzega od Wykonawcy kary umowne: 
a) w  przypadku  nieterminowego  lub  niezgodnego  z  umową  wykonania  usługi 

przewozu uczniów przez Wykonawcę w wysokości 200,00 zł. (słownie: dwieście zł 
00/100) za każdą nieterminowość lub niezgodność wykonania usługi z umową, 

b) za  niewykonanie  kursu  500,00  zł  (słownie:  pięćset  zł  00/100)  za  każdy  dzień 
niewykonania kursu,  

c) za  niepodstawienie  autobusu  zgodnie  z  ustalonym  harmonogramem  albo                    
za  podstawienie  autobusu  wadliwego  uniemożliwiającego  dowóz  lub  odwóz 
dzieci 400,00 (słownie: czterysta zł 00/100), 

d) za  opóźnienie w  rozpoczęciu  trasy  od  15  do  30 minut  100,00  zł  (słownie:  sto 
złotych 00/100), 

e) za opóźnienie w  rozpoczęciu  trasy powyżej 30 minut 300,00 zł  (słownie:  trzysta 
złotych), 

f) za  odstąpienie  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości  25.000,00  zł  (słownie:  dwadzieścia 
pięć tysięcy zł 00/100), 

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego 
podnoszącego  wysokość  kar  umownych  określonych  w  ust.1  w  wysokości 
rzeczywistej poniesionej szkody. 

 
§15 
 

1. W przypadku zaistnienie okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie 
leżeć w  interesie publicznym,  czego nie można było przewidzieć w  chwili  zawarcia 
umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo niezwłocznego odstąpienia od umowy, jeżeli: 
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a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) Zamawiający  stwierdzi  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  umowy  przez 

Wykonawcę. 
 

§16 
 

Niniejsza  umowa  jest  jawna  i  podlega  udostępnienia  na  zasadach  określonych w  ustawie  
o dostępie do informacji publicznej. 

 
§17 
 

Zmiany  i  uzupełnienia  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  
i dopuszczalne są w ramach uregulowań art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ‐ Prawo 
zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.) 

 
§18 
 

W  sprawach  nie  uregulowanych  w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  z  dnia                     
29  stycznia  2004  r.  ‐  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  2015,  poz.  2164  ze  zm.)                   
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§19 
 

Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte 
polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
 

§20 
 

Umowa  została  sporządzona  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego 

Wykonawca otrzymuje jeden, a trzy Zamawiający. 

 

 
ZAMAWIAJĄCY                                         WYKONAWCA                               
 


