
1 
 

Załącznik  Nr  8  do  SIWZ nr 271.8.2014 
 
WZÓR   
 

UMOWA NR  
 

W dniu …………………….. r. , w  Starym Polu, pomiędzy  Gminą Stare Pole, z siedzibą w 
Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 6, zwaną w treści umowy "Zamawiającym", 
reprezentowaną przez:  
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
a wybranym w trybie postępowania przetargowego Nr   271.8.2014  wykonawcą 
 
……………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………..  
  
 zwanym w treści umowy " Przewoźnikiem",  reprezentowanym przez:  
  
……………………………………………………………………….. 
        
została zawarta umowa następującej treści:  
 

§ 1. 
1. Przedmiotem umowy  są  przewozy dzieci do Zespołu Szkół i Przedszkola w Starym Polu 

w latach 2015 - 2017,  polegające  na  wykonywaniu  regularnych, specjalnych  
przewozów  dzieci  w  krajowym  transporcie  drogowym  zgodnie  z  rozkładem  jazdy   
podanym przez  Zamawiającego  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia   -  
stanowiącym  załącznik  Nr  1  do niniejszej umowy.  

 
2. Opiekunów  (  3  osoby)  do  przewozów  dzieci  zapewnia  Zamawiający. 
        
3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  zakresu  przedmiotu  zamówienia,  tj.    -  
zmiany  ilości   kursów  podanych  w  rozkładzie  jazdy jak i godzin przywozów i odwozów 
dzieci i młodzieży w okresie realizacji zamówienia .   
 

 
§ 2. 

1. Przedmiot umowy  Przewoźnik wykona własnymi środkami transportu – autobusami, 
posiadającymi wymagane przepisami szczegółowymi dokumenty potwierdzające ich 
właściwy stan techniczny, z uwzględnieniem specyfiki wykonywanych przewozów . 

 
2. Przewoźnik użyje do przewozu autobusów, które: 
1) mają  aktualne badania techniczne , 
2) posiadają ubezpieczenia OC i NNW.   
 
3. Kierowcy  autobusów  muszą  posiadać wymagane przepisami szczegółowymi dokumenty 

uprawniające do wykonywania przewozów dzieci. 
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4. Przewoźnik powinien posiadać przypisane wymogami prawa dokumenty potwierdzające 
dokonanie obowiązkowych ubezpieczeń.  

 
5. Przewoźnik  jest  zobowiązany  przedstawić  Zamawiającemu , wszystkie  dokumenty  

uprawniające  do  wykonywania  przewozów  najpóźniej  w  dniu, w którym  mija  ich  
ważność,  a  szczególności  (licencję  do  wykonywania transportu  drogowego, badania  
techniczne autobusów, umowy  ubezpieczenia OC i NNW, certyfikaty  kompetencji  
zawodowych  kierowców  ). 

 
§ 3. 

W  przypadkach  losowych, np.  wystąpienia  awarii  autobusu  Przewoźnik  zobowiązany  
jest  do  natychmiastowego  powiadomienia  o  tym  fakcie  Dyrektora  Zespołu  Szkół  w  
Starym Polu, ul. Bema 6, tel. 271-35-46,  oraz  zapewnia  bezzwłocznie  pojazd  zastępczy  do  
czasu  usunięcia  awarii. 

§ 4. 
Przewoźnik ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za:  
1) bezpieczeństwo życia i zdrowia dzieci korzystających ze świadczonej przez Przewoźnika 
usługi transportowej,  
2) opóźnienia w dowozach  dzieci,  
3) szkodę wynikłą z nie udzielenia informacji, o których mowa w §3.  
 

§ 5. 
W czasie przewozu dzieci w autobusach mogą przebywać dzieci , ich opiekunowie oraz 
osoby upoważnione do kontroli pojazdów. 
 

§ 6. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przewozów w zakresie: 
1)  punktualności wyjazdu na trasę , 
2) oznakowania samochodu , że służy do przewozu dzieci, 
3) warunków sanitarnych, 
4) przeglądu zapisów z monitoringu. 

 
§ 7. 

 1.  Zgodnie  ze  złożoną  ofertą wartość  przedmiotu  zamówienia  wynosi: 
 
Lp Termin Cena netto % Vat Kwota 

VAT 

Cena brutto 

1 01.2012r. – 12.2012r. 

 

    

2 01.2013r. – 12.2013r. 

 

    

3 01.2014r. – 12.2014r. 

 

    

 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie podwyższone jednorazowo 
na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. 
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3.    Przewoźnik  do  5  dnia  każdego  miesiąca  przedstawi  do  zatwierdzenia  Dyrektorowi  
Zespołu  Szkół  w  Starym  Polu  rozliczenie   wykonanych  usług  za poprzedni  miesiąc.   
  
4.  Za  usługi  nie  wykonane  wynagrodzenie  nie  przysługuje. 
 
5. Należność z tytułu wykonanych usług przewozowych  będzie płacona przez  Zespół  Szkół  
w  Starym  Polu, ul. Bema  6, 82-220 Stare Pole   na podstawie miesięcznych faktur   VAT, w 
terminie 30 dni od doręczenia faktury  z  potwierdzonym  przez  Dyrektora  Zespołu  Szkół  w  
Starym  Polu  rozliczeniem  usług . 
 
6.  Faktura powinna być doręczona  Zamawiającemu raz w miesiącu, najpóźniej do dnia 5 
(piątego) każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 
5 . Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Przewoźnika wskazane  na  fakturze. 
 

§ 8 
1.Przewoźnik, najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie 2%  zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w kwocie  ___________________  zł  
w  formie :   
2. Zabezpieczenie w  formie  gotówki  zostanie   złożone  na odrębnym rachunku bankowym  
Zamawiającego  i zostanie zwrócone wraz z należnymi odsetkami, pomniejszone  o  koszty  
prowadzenia  tego  rachunku   w ciągu 30 dni od dnia  wykonania  zamówienia  i  uznania  
przez  zamawiającego  za  należycie  wykonane. 
 

§ 9 
Przewoźnik  zobowiązany  jest  do  zapłaty  kar  umownych z tytułu: 
1) niewykonania  kursu   w  wysokości   2  krotnej  ceny  jednostkowej  za  dany  kurs. 
2) odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Przewoźnika  w  wysokości  10 
%  wartości  umowy. 
3) spóźnień  w  stosunku  do  ustalonego  rozkładu  jazdy    powyżej  10  min -  30  zł.   
4) spóźnień  w  stosunku  do  ustalonego  rozkładu  jazdy    powyżej  15  min -  50  zł.    
 

§ 10 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  
1)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie   publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Odstąpienie od umowy, w tym  przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o  powyższych okolicznościach.  W  tym  przypadku  Przewoźnikowi  
przysługuje  prawo  do  wynagrodzenia należnego z tytułu  wykonania  części  umowy.  
2) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Przewoźnika,  
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Przewoźnika,  
4) jeśli Przewoźnik nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 
oraz  nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  
 
2. Przewoźnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli nie nastąpi zapłata 
wynagrodzenia za 2 kolejne okresy rozliczeniowe, wynikające z  warunków niniejszej 
umowy. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 11. 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie.  Zmiany nie  mogą  dotyczyć  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  
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oferty, na podstawie, której  dokonano  wyboru  wykonawcy –Przewoźnika, chyba  że  
konieczność   
wprowadzenia  takich  zmian  wynika  z  okoliczności, których  nie  można  było  przewidzieć  
w  chwili  zawarcia umowy  lub  zmiany  te  są  niekorzystne  dla  zamawiającego . 

 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: 
1) zmiany wysokości stawki podatku VAT, 
2) zmiany przepisów prawa wpływających na sposób realizacji umowy. 

 
§ 12. 

Umowa obowiązuje od   dnia  7 stycznia  2015 r.  do dnia 31 grudnia 2017 r.   z  wyłączeniem  
dni  wolnych  od  zajęć  szkolnych. 
 

§ 13. 
1. Zamawiający powierza nadzór nad realizacją niniejszej umowy oraz realizację wypłat 
należności na rzecz Przewoźnika Zespołowi Szkół w Starym Polu, z siedzibą w Starym Polu, 
ul. Gen. J. Bema 6., w którego imieniu występuje Dyrektor Zespołu Szkół.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian dotyczących ilości przewożonych 
dzieci lub dotyczących godzin wyjazdów autobusów, wynikających ze zmian koniecznych w 
Planie Zajęć Lekcyjnych Zespołu Szkół w Starym Polu. 

 
§ 14. 

1. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie.  
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy 
sąd.  

§ 15. 
W sprawach nie uregulowanych w treści umowy zastosowanie mieć będą przepisy:  
 1)  kodeksu cywilnego,  
 2) ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych ( Dz. U z 2013r. poz. 
907 ze zm.), 
 3) ustawy  z  dnia  6 września 2001 r. o transporcie  drogowy (tekst jednolity Dz.U.  z 2013r.  
poz.1414 ze  zm.).   

 
§ 16. 

Umowa została zawarta w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
 

§ 17. 
Integralną częścią umowy są:  
- załącznik nr 1  – „Rozkład  jazdy” 
- załącznik nr 2 –  Oferta Przewoźnika złożona w trakcie postępowania przetargowego   
  
  
 
 
PRZEWOŹNIK:                                                                             ZAMAWIAJĄCY : 
………………………………                       ……………………………………….     
 
 
 
 
 


