
Załącznik nr 8 do SIWZ 

wzór 

U M O W A   Nr  ITR.ZP/…/10 
 

 
zawarta dnia …………………….2010 roku w Popielowie pomiędzy Gminą Popielów 

ul. Opolska 13 46-090 Popielów reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy – Dionizego Duszyńskiego 

 

z kontrasygnatą 

Skarbnika Gminy – Joanny Rudnik 

 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,  

a  

……………………………………………………………………………….  

reprezentowanym przez : 

………………………………….. 

  

zwanym dalej WYKONAWCĄ : 

na podstawie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 

z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zm. ) oraz na podstawie art. 14a ust.3 oraz art. 17 ust.3 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z 

późń. zm.)    

 

§ 1 

 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia, którym 

jest bezpieczny i punktualny dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy 

Popielów, w roku szkolnym 2010/2011 na trasach określonych jako załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy,  

2. Z przewozu, o którym mowa w ust. 1 korzystać będą dzieci zamieszkałe na terenie Gminy 

Popielów uczęszczające do szkół i przedszkoli, dla których Zamawiający jest organem 

prowadzącym, 

3. Przewóz, o którym mowa w ust. 2 odbywać się będzie we wszystkie dni, w których 

odbywać się będą w szkole lub przedszkolu zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub 

opiekuńcze. 

4. Dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Popielów składają do 

Wykonawcy zapotrzebowanie na usługę, o której mowa w ust.1, w terminie do 25 dnia 

każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który składane jest zapotrzebowanie.  

5. Aktualna liczba dzieci dowożonych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Popielów 

w czasie roku szkolnego 2010/2011, wskazana jest w zapotrzebowaniach, o których mowa 

w ust. 4 

6. Wykonawca zapewni bezpłatny przejazd opiekunom dowozów szkolnych wg pisemnego 

zgłoszenia Zamawiającego 

 

§ 2  
   

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na: 01.09.2010 r. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na: 30.06.2011 r. 

 

 



3. Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić przed upływem terminu, na jaki umowa 

została zawarta, w przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze stron postanowień 

niniejszej umowy lub w przypadku istotnej zmiany przepisów prawnych dotyczących 

organizacji pracy szkół czy przedszkoli, z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. W przypadku rażącego naruszenia zasad niniejszej umowy, umowa 

może zostać rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym.  

 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) Dowieźć dzieci na określoną godzinę i zapewnić powrót zgodnie z ustalonym 

harmonogramem, 

2) Zapewnić najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdu, bezpieczny przejazd, 

a także odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowcy,  

3) Zrekompensować szkody wynikające z wypadków, kolizji oraz wszelkiego rodzaju 

zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi, 

4) Skierować do wykonania prac kierowców posiadających ważne badania lekarskie oraz 

przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i ppoż., 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia opieki nad dziećmi na trasie przewozu.  

 

§ 4 

1. Ustalone na podstawie złożonej oferty wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całego 

przedmiotu umowy wyraża się kwotą: ………………. zł (słownie: 

………………………………) w tym podatek VAT w wysokości 7 % 

tj. …………………….. zł (słownie: ……………………………………………………….), 

2. Wartość przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w ust.1, którą 

Wykonawca przeznaczył na wykonanie całego przedmiotu umowy w czasie jej trwania, 

3. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dokumentu rozliczeniowego 

(nota/faktura/rachunek) wystawianego co miesiąc w terminie po 20 każdego miesiąca przez 

Wykonawcę. Do dokumentu rozliczeniowego Wykonawca dołączy kopie zapotrzebowań, o 

których mowa w § 1 ust. 4. 

4. Wynagrodzenie na dokumencie rozliczeniowym ustalane jest na podstawie ilości 

wystawionych w danym miesiącu imiennych miesięcznych biletów szkolnych. 

5. Cena biletów ustalona jest według tabeli odpłatności obowiązującej u Wykonawcy w 

miesiącu sierpniu 2010. Ceny biletów miesięcznych szkolnych nie ulegną zmianie w czasie 

trwania umowy.  

6. Wynagrodzenie na dokumencie rozliczeniowym może ulec zmianie w przypadku 

zwiększenia lub zmniejszenia się w czasie trwania roku szkolnego 2010/2011 ilości dzieci 

dowożonych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Popielów. 

7.
(*) 

W przypadku gdy wobec Wykonawcy nie mają zastosowania zapisy ust. 4 i 5 

wynagrodzenie na dokumencie rozliczeniowym ustalane jest na podstawie opłaty dziennej 

(koszt przewozów na trasach w danym dniu) ustalonej w zryczałtowanej wysokości brutto: 

…….. zł za dzień wykonywania przedmiotu umowy (słownie: 

……………………………………zł), w tym podatek VAT …%. Wynagrodzenie 

miesięczne stanowi iloczyn w/w opłaty dziennej i ilości dni faktycznie wykonywanego 

przedmiotu umowy w danym miesiącu. Wysokość opłaty dziennej na trasach w danym 

dniu nie ulegnie zmianie w czasie trwania umowy. 

8. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust.3 nastąpi przelewem, w terminie do 21 dni 

od daty otrzymania dokumentu rozliczeniowego.  

9. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Formą zapłaty będzie przelew na konto Wykonawcy wskazane w dokumencie 

rozliczeniowym. 

§ 5 

 
Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia oraz sprawny technicznie tabor, 

warunkujące prawidłową realizację usługi.  

 



§ 6 
W przypadku czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych w uzasadnionych 

przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ( tj. w czasie nie dłuższym niż 

60 min ) zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług. Przez 

uzasadnione przypadki strony rozumieją np. awarię techniczną pojazdu. 

 

§ 7 
1. Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu 

z Zamawiającym, 

2. Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania usługi dowozu dzieci jest 

Pani Ilona Lenart – Sekretarz Gminy 

3. Wykonawcę reprezentuje :……………………………………………….. 

 

§ 8 
Strony uzgadniają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne : 

1. W razie nieprawidłowego wykonania przewozu (opóźnienia) lub nie wykonania przewozu 

z winy Wykonawcy, wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej 

w wysokości 10% wartości miesięcznego dokumentu rozliczeniowego określonego w § 4 

ust.3 za każdy dzień niewykonania usługi, 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% przedmiotu umowy wymienionego w § 4 ust. 

1  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% miesięcznego dokumentu rozliczeniowego  

wymienionego w §4 ust.3 

4. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron możliwości dochodzenia odszkodowania 

na zasadach prawa cywilnego, jeżeli wartość kar nie pokryje powstałej szkody. 

 

§ 9 
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 miesiąca od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 10 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej i muszą być 

zatwierdzone przez obie strony, 

2. We wszystkich kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 

postanowienia Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), 

3. Spory, które mogą wynikać na tle wykonania niniejszej umowy po wyczerpaniu 

postępowania pojednawczego będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego, 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 Zamawiający                          Wykonawca 
 

 

(*) Stosuje się  w przypadku gdy wobec Wykonawcy nie mają zastosowania zapisy paragrafu 4 ust. 4i 5 
 


