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Załącznik numer 5 
PROJEKT UMOWY 

U M O W A   NR  /    /2017 

Zawarta w dniu   ......................... w Krośnie Odrzańskim 

pomiędzy  

Krośnieński Związek Powiatowo - Gminny 

ul. Piastów 10B 

66-600 Krosno Odrzańskie 

NIP 9261676072 REGON 366026987 

reprezentowaną przez 

1 …………………………….. 

przy kontrasygnacie 

2 ………………………….. 

zwaną  w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 

a  

..........................................................................................................................., z siedzibą w 

……………………………… przy ul. …………………………., NIP ……………………..   REGON ………………………. 

zarejestrowaną w rejestrze ……………….. prowadzonym przez Sąd ……………………. Wydział 

………………….. w ……………………….., posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ……………… w całości 

opłacony, 

reprezentowaną przez: 

………………………. - ……………………… 

………………………. - ……………………… 

zwanym w dalszej części umowy  „WYKONAWCĄ”, 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru  Wykonawcy  w trybie art. 39  ustawy  z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) została zawarta umowa o 

następującej treści: 

§ 1
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Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania  p.n. „Usługa dowozu uczniów do szkół na terenie 

Gminy Gubin oraz usługa przewozu uczniów podczas wyjazdów okazjonalnych w okresie 

od 01.09.2017r. do 31.12.2018r. z możliwością jej przedłużenia. „ 

§ 2

Do obowiązków Wykonawcy należy : 

1) Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozów i odwozów dzieci oraz młodzieży  z terenu

Gminy Gubin do szkół  na podstawie biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej w terminie

01.09.2017 r.– 31.12.2018r. z możliwością jej przedłużenia.

2) Zapewnienie opieki nad uczniami na całej trasie przewozu poprzez zatrudnienie opiekuna.

3) Dowóz uczniów do szkoły i zapewnienie opieki,  na czas przewozu w okresie  przerw w nauce oraz

w dni wolne  od nauki oraz na zajęcia poza obiektami szkolnymi a także wyjazdy na konkursy,

basen, olimpiady przedmiotowe i konkursy sportowe itp. bez dodatkowych opłat, w ilości

……………….. km w ciągu trwania umowy.

4) Wykonanie przewozu  i opieki nad  dziećmi  w wieku przedszkolnym.

5) Zapewnienie  co najmniej 6  sprawnych technicznie autobusów przystosowanych do przewozu osób

w ilości określonych w wykazach sporządzonych przez Zamawiającego.

6) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub z udziałem

podwykonawców.

7) Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego

wyrażona w sposób wyraźny, na piśmie.

8) Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawcy jak za własne działania lub

zaniechania.

9) Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec

Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

10) Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących

Podwykonawców: ……………………………………………………………………………………………………………… 

11) Zakres rzeczowy i udział Podwykonawców: …………………………………………………………………………

12) Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne

postanowienia są nieważne. 

§ 3

Szczegółowe warunki dokonywania przewozów: 

1) Dowóz i odwóz na podstawie biletów miesięcznych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gubin w terminie

01.09.2017 r. – 31.12.2018 r. z możliwością jej przedłużenia wraz z zapewnieniem w autobusie opiekuna 

dla dzieci na całej trasie przy udziale autobusów: w pełni sprawnych technicznie, posiadających aktualne 

badania techniczne, spełniających wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny i kodeksu drogowego, 

w tym posiadających ważne dowody rejestracyjne z aktualnym wpisem o sprawności. Kierowcy, którzy 

będą wykonywać zamówienia muszą posiadać stosowne uprawnienia do przewozu osób. 
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2) Świadczenie usługi dowozu dzieci do placówek wymienionych w Części II SIWZ, (której załączniki

nr 3 i 4 są również załącznikami do niniejszej umowy)  w dni nauki szkolnej oraz „innych” zleconych 

przewozów. Pod pojęciem „dowóz” rozumie się dowóz dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły i odwóz 

ze szkoły do miejsca zamieszkania, wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie 

wsiadania, wysiadania oraz przejazdu autobusem. Pod pojęciem „innych” zleconych przewozów rozumie 

się przewozy dodatkowe np. na zajęcia pozalekcyjne , wycieczki szkolne itp. (zlecane każdorazowo wedle 

zapotrzebowania). 

3) Poprzez zapewnienie warunków bezpieczeństwa rozumie się zatrudnienie przez przewoźnika osób,

które będą w trakcie wsiadania, przewozu i wysiadania z autobusu sprawować opiekę nad przewożonymi 

uczniami. 

4) W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i ich opiekunów Wykonawca będzie realizował zadanie

z wykorzystaniem autobusów: 

- sprawnych technicznie – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r., prawa o ruchu 

drogowym (Dz.U. z 2012 poz. 1137), 

- posiadających ubezpieczenie NNW pasażerów znajdujących się w pojeździe,  

- oznakowanych  jako przewozy szkolne, 

- spełniających wymogi sanitarne, 

- ogrzewanych w okresie jesienno – zimowym. 

5) Usługa obejmuje dowóz dzieci i młodzieży z miejsca ich zamieszkania (z przystanków ustalonych

przez Zamawiającego w każdej miejscowości) do siedziby następujących szkół: 

• Szkoły Podstawowej w Starosiedlu,

• Szkoły Podstawowej w Chlebowie,

• Szkoły Podstawowej w Grabicach  z filią w Strzegowie,

• Szkoły Podstawowej w Czarnowicach (Czarnowice, Bieżyce),

• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie,

• Szkoły Podstawowej nr 3 w Gubinie.

6) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad dziećmi dowożonymi w autobusach w czasie

trwania przewozu z miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania, przy opieki nad 

dziećmi nie może sprawować kierowca autobusu. 

7) W ramach dowozów realizowane będą również dowozy uczniów na zajęcia poza obiektami szkolnymi

oraz wyjazdy na konkursy, basen, olimpiady przedmiotowe i konkursy sportowe bez dodatkowych opłat, 

w ilości …………. km w ciągu trwania umowy. 

8) Wykaz dzieci z podziałem na szkoły, miejscowości został przedstawiony w Części II SIWZ (której

załączniki nr 3 i 4 są również załącznikami do niniejszej umowy). 

9) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdego dnia roboczego z wyjątkiem okresów wolnych od

zajęć lekcyjnych sześć sprawnych technicznie autobusów służących do wykonania przedmiotowej usługi. 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-20-czerwca-1997-r-prawo-o-ruchu-drogowym/?on=05.11.2016
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10) Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu

spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym 

(Dz.U.2012.1137 j.t. ze zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób w tym ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2016.1907 j.t. ze zm.). 

11) Autobusy  do przewozu dzieci i młodzieży muszą być dostosowane do ilości przewożonych uczniów

zapewniając każdemu z nich miejsce siedzące. 

12) Dowożenie dzieci do szkół oraz odwożenie będzie się odbywać zgodnie z wykazem tras ustalonym

przez Wykonawcę  zamieszczonym  w Części II SIWZ (której załączniki nr 3 i  4 są również załącznikami 

do niniejszej umowy).  

13) W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian lub

modyfikacji w rozkładzie jazdy. Zmiana rozkładu jazdy może nastąpić w porozumieniu z Zamawiającym 

i  dyrektorami placówek oświatowych.  

14) Zmiany rozkładu wymagają formy pisemnej i akceptacji Zamawiającego.

15) Wykonawca ma obowiązek zapewnić możliwość przejazdu dla dzieci przedszkolnych. Ilości i kierunki

przejazdów wskazano w Części II SIWZ (której załączniki nr 3 i 4 są również załącznikami do niniejszej 

umowy). 

16) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki

bezpieczeństwa i higieny, obowiązujące w zakresie transportu drogowego osób oraz przewozu dzieci 

szkolnych i przedszkolnych. Wykonawca dostosuje liczbę kursów oraz liczbę miejsc siedzących 

w pojazdach na poszczególnych kierunkach do ilości przewożonych dzieci. 

17) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości dowożonych uczniów na poszczególnych trasach

przewozu.  W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów,  Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. 

18) Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z  tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów.

19) Dojazd do miejsca rozpoczęcia pracy i zjazd do siedziby Przewoźnika po zakończeniu dowozu

realizowany będzie na koszt Wykonawcy. 

20) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany  zakresu zamówienia do +10% w zależności od

bieżących potrzeb. 

21) Zamawiający powinien powiadomić Wykonawcę o zamierzonej zmianie „Harmonogramu

przewozów” co najmniej na 7 dni wcześniej przed planowanym terminem jej wdrożenia w życie, jeżeli 

zmiana ta nie rozszerza dotychczasowego zakresu przewozów.  

§ 4

1. Termin rozpoczęcia dowozów ustala się na 1 września 2017 r.

2. Termin zakończenia dowozów ustala się na 31 grudnia 2018 r. z możliwością przedłużenia.

3. Przewozy odbywać się będą 5 dni w tygodniu, z wyłączeniem: sobót, dni ustawowo wolnych od

pracy, przerw świątecznych, ferii zimowych i wakacji.
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§ 5

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych

warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego oferty Wykonawcy,  jest

wynagrodzenie w formie ryczałtu niezmienne w czasie obowiązywania umowy.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie brutto tj. z podatkiem VAT w

następującej wysokości: cena jednostkowa za bilet miesięczny dla dzieci i młodzieży wskazanej w

ofercie z dnia ………………...- ……………… zł brutto / słownie:…………………………………………………./

3. Szacunkowa liczba uczniów: 400 uczniów.

4. Strony ustalają wartość całego przedmiotu zamówienia w wysokości stanowiącej iloczyn wartości

jednostkowej ceny biletów, ich ilości nabywanej przez zamawiającego w danym miesiącu oraz liczbę

miesięcy w których będą świadczone usługi zgodnie z ofertą Wykonawcy  na kwotę brutto: (………..

x …………cena za jeden bilet x 14 miesięcy = …………….zł brutto 

(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………….…)

5. Rozliczenie za wykonane przewozy będzie realizowane na podstawie faktur wystawionych przez

Wykonawcę za okresy miesięczne. Wynagrodzenie miesięczne  stanowi iloczyn  – wartości ceny

jednostkowej za bilet określonej  w ust. 2 pomnożonej  przez ilość biletów zamówionych w danym

miesiącu.

6. Płatność następuje przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni,  licząc od daty przyjęcia faktury

przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania płatności  jest załączenie do faktury,  potwierdzonych

przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, zestawień zawierających  ilość faktycznie

zamówionych biletów miesięcznych.

7. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty odsetek

ustawowych za każdy dzień zwłoki.

§ 6

1. W związku z realizacją przedmiotu umowy dyrektorzy placówek dydaktyczno – wychowawczych,  do

których dwożeni są uczniowie,  mają prawo odmówić wyjazdu uczniów na trasę dowozu lub odwozu

bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji finansowych w wypadku podstawienia przez Wykonawcę

autobusu nie zapewniającego wymogów bezpieczeństwa przewozu, o których mowa w § 3 umowy.

2. W przypadku opisanym w ust.1  Wykonawca zobowiązany jest podstawić sprawny autobus w

terminie ………… minut.

3. Zamawiający  lub Dyrektorzy placówek dydaktyczno – wychowawczych mają prawo w formie

telefonicznej odwołać dowóz uczniów do szkoły w danym dniu.

§ 7
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1. W związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca:

a. ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną uczniom , ich opiekunom oraz osobom trzecim

w związku z dokonywanym przewozem,

b. w przypadku awarii pojazdu przewożącego uczniów zobowiązany jest do zapewnienia innego

sprawnego technicznie pojazdu tak aby przewozy przebiegały bez zakłóceń.

§ 8

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonywania dowozów w zakresie:

a. oznakowania samochodu w sposób wymagany do przewozów szkolnych,

b. ogrzewania i warunków sanitarnych,

2. Osobami upoważnionymi do kontroli dowozów są dyrektorzy placówek dydaktyczno –

wychowawczych, do których dowożeni są uczniowie lub inne upoważnione przez nich  osoby  oraz

przedstawiciele Zamawiającego.

§ 9

1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania

postanowień umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy – kary umownej.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub przez

Zamawiającego z przyczyn  zależnych od Wykonawcy  w wysokości 10% wartości brutto określonej 

w  § 5 ust. 4 niniejszej umowy, 

2) 100,00 zł brutto za każdy niezrealizowany kurs z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

3) 50,00 zł brutto za każde stwierdzone opóźnienie lub przyśpieszenie odjazdu z przystanku powyżej

30 minut, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w stosunku do rozkładu jazdy, przy czym 

kara może być naliczona tylko jeden raz na dany kurs,  

4) 500,00 brutto za każdy dzień świadczenia usługi pojazdem:

a) innym niż pojazd wskazany w ofercie Wykonawcy (bez zawiadomienia i akceptacji

Zamawiającego) lub 

b) nie spełniającym minimalnych wymagań technicznych określonych w SIWZ, lub

c) rezerwowym ponad 30-dniowy termin,

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody przed sądami 

powszechnymi. 

4. Zamawiający ma prawo potrącić bez zgody Wykonawcy należne kary umowne wraz z odsetkami

ustawowymi za zwłokę od tych kar z wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5  ust. 5  umowy. 

§ 10
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1. Zamawiający może odstąpić w całości lub w części od umowy w przypadkach przewidzianych przez

kodeks cywilny.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących  przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu zamówienia w wyznaczonym w umowie

terminie bez uzasadnionych przyczyn,

2) Wykonawca wstrzymał świadczenie usług na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych,

3) Wykonawca nie przedłuża ważności  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

4) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub zaprzestał spłacania swoich długów,

5) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowiązujące przepisy ustaw i przepisów

wykonawczych  oraz niniejszej umowy,

6) Wykonawca utracił prawo do wykonywania działalności objętej przedmiotem umowy.

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

zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek świadczyć usługi dowozu uczniów

do końca danego miesiąca kalendarzowego.

5. Zamawiający może odstąpić 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 może nastąpić w terminie 30 dni

licząc od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca ma prawo żądać

wynagrodzenia należnego za prace wykonane.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie, w tym z tytułu

utraconych korzyści. 

§ 11

1. Wszelkie zmiany  umowy mogą być dokonane jedynie za porozumieniem  stron dokonanym w formie

pisemnej pod rygorem nieważności i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania

art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zmiany mogą być wprowadzone po złożeniu pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność ich

wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego, na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okoliczności, której nie można

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień

publicznych zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony.

§ 12
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1. Wykonawca i Zamawiający będą się porozumiewali w sprawach związanych z wykonywaniem

umowy w sposób opisany poniżej: 

1) istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiającego wobec Wykonawcy będą

dokonywane w formie pisemnej.

2) wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla swojej

skuteczności będą wysyłane pocztą lub faksem lub dostarczane do siedziby Zamawiającego lub

Wykonawcy  na następujące adresy:

Dla Zamawiającego: 

Dla Wykonawcy: 

2. Wszelkie pytania, informacje o charakterze roboczym należy przesyłać na pocztę elektroniczną:

dla Zamawiającego:

dla Wykonawcy: 

3. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres, numery wskazane  powyżej.

4. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów, numerów a nie wykonanie tego

obowiązku powoduje, ze doręczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 1 i 2 są 

skuteczne. 

§ 13

1. Zamawiający  zastrzega, że  przelew  wierzytelności  z  niniejszej  umowy  nie  może  nastąpić  bez

jego  zgody. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,

ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy prawo o ruchu 

drogowym, wraz z aktami wykonawczymi oraz postanowienia SIWZ. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd

właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego po dokonaniu próby ugodowego załatwienia 

sprawy. 
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4. Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Zamawiającego

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:

a. Umowa,

b. Ogłoszenie o zamówieniu,

c. SIWZ (część I, część II, część III),

d. Oferta wykonawcy.

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


