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UMOWA Nr CUW.4464.2018 

 

zawarta w Nowinach, w dniu …………… 2018 roku, pomiędzy: 

1. Gminą Sitkówka – Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, NIP:  959-14-68-922, REGON 291010665 – 

Nabywcą, reprezentowaną przez: Ryszarda Kusaka, Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Nowinach, ul. Gimnazjalna 

1, 26 – 052 Nowiny – Odbiorcę, przy kontrasygnacie Pani Anety Adamus – Głównego księgowego, zwaną dalej w treści 

umowy ,,Zamawiającym”, 

a  

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

dalej w treści umowy „Przewoźnikiem”.  

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest: Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny w roku szkolnym 

2018/2019 oraz wykonywanie dodatkowych usług przewozu. 

2. Zamawiający zleca, a Przewoźnik zobowiązuje się świadczyć usługi transportowe na trasach wskazanych na zasadach 

określonych w SIWZ. 

3. Dowóz uczniów odbywać się będzie tak, aby dzieci mogły rozpocząć naukę począwszy od pierwszej lekcji i były 

odwiezione do domu po ich zakończeniu. Przewozy będą dostosowane do rozkładu zajęć w szkole, na zasadach 

określonych § 3 ust. 4 umowy. 

4. Koszty pustego przebiegu autobusów do miejsca świadczenia usługi (z bazy i z powrotem) przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu dziennych dowozów uczniów obciążają Przewoźnika. 

5. Dodatkowe przewozy będą wykonywane na podstawie jednostkowych zleceń autobusami o liczbie miejsce w przedziale od 

20 - 65 na terenie całego kraju. Jednostkowe zlecenia będą określać ilość osób do przewozu, datę wyjazdu, trasę przewozu. 

Zlecenia następują w formie pisemnej na druku Zlecenie dodatkowego przewozu osób, stanowiącym załącznik Nr 1 do 

umowy. Zlecenie wyjazdu nastąpi w terminie nie krótszym niż na 3 dni przed dniem wykonania usługi. Rozliczenie nastąpi  

wg   faktycznej  liczby  kilometrów  przejechanych w ramach jednostkowego zlecenia przy zastosowaniu stawki za 1 km. 

6. W przypadku realizacji przewozów o których mowa w ust. 5 nie przewiduje się możliwości naliczenia opłaty postojowej,  

a Przewoźnik zobowiązany jest do oczekiwania.  

 

§ 2 

1. Przewoźnik będzie świadczył usługi własnymi samochodami marki: 

 

a) ……………………………  

b) …………………………… 

c) …………………………… 

d) …………………………… 

e) …………………………… 

f) ……………………………… 

sprawnymi technicznie, oznakowanymi odpowiednimi tablicami świadczącymi o przewozie uczniów. 
2. Przewoźnik oświadcza, iż dołoży najwyższej staranności w celu zabezpieczenia właściwych warunków wykonywania 

przewozu osób pod względem szczególnego bezpieczeństwa korzystających z komunikacji uczniów. 

3. W sytuacjach awaryjnych Przewoźnik zobowiązuje się zapewnić samochód (przewóz zastępczy), spełniający wszystkie 

wymogi dotyczące pojazdów stawiane przez Zamawiającego a wynikające z SIWZ, powiadamiając o zmianie 

Zamawiającego. 

4. W przypadku zmiany samochodu przewoźnik zapewni inny o parametrach nie gorszych od tych wymaganych w SIWZ. 

 

§ 3 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od 03.09.2018 do 28.06.2019 r. 

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron na zasadzie porozumienia.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez 

Przewoźnika istotnych warunków umowy. 

4. Przewozy będą dostosowane do rozkładu zajęć w szkołach. Przewoźnik otrzyma od Zamawiającego na dziesięć dni przed 

rozpoczęciem każdego miesiąca aktualny terminarz przejazdów z uwzględnieniem wskazanych powyżej ilości dowozów  

i odwozów. Na podstawie otrzymanego terminarza przewoźnik w terminie trzech dni od dnia otrzymania terminarza 
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przedłoży zamawiającemu do akceptacji dobór tras, który będzie uwzględniał najbardziej optymalne rozwiązanie, gdzie 

głównym kryterium doboru będzie najkrótsza odległość.  

5. W przypadku zmian w pracy szkoły (np. odrobienie dnia pracy szkoły w sobotę, rekolekcje, uroczystości szkolne, 

egzaminy) zmiana terminu oraz godzin  przewozu dzieci nastąpi automatycznie po zgłoszeniu tego faktu przez 

Koordynatora dowozu. 

§ 4 

Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny oraz wygody  

w czasie przewozu. 

§ 5 

Zamawiający zapewnia opiekę uczniom podczas dowozów. 

 

§ 6 

1. Przewoźnik zapewnia dyspozycyjność samochodu dla potrzeb przewozu dzieci na trasach wskazanych w wykazie, 

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

2. O zaistniałych lub przewidzianych przeszkodach w przewozie przewoźnik zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie 

Zamawiającego. 

§ 7 

1. Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego wykonywania zaistnieją okoliczności uniemożliwiające jego 

wykonanie zgodnie z treścią umowy, Przewoźnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym podróżnych  

i Zamawiającego oraz zapewnić im bez dodatkowej opłaty przewóz do miejsca przeznaczenia przy użyciu własnych lub 

obcych środków transportowych (przewóz zastępczy). 

2. Przewóz zastępczy o którym mowa w ust. 1 zostanie zorganizowany w czasie nie dłuższym niż …………… na trasach 

przewozów stałych oraz nie dłuższym niż ………………………….. na trasach przewozów dodatkowych.  

 

§ 8 

Przewoźnik oświadcza, że posiada wymagane prawem zezwolenia na świadczenie usług w zakresie przewozu osób. 

 

§ 9 

1. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju 

zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. 

2. Przewoźnik przedkłada zamawiającemu kopię zawartej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł. Przewoźnik zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności w przypadku jego wygaśnięcia w czasie trwania umowy i do 

przedłożenia Zamawiającemu kopii polisy. 

§ 10 

1. Ustalona stawka za 1 km wynosi ……………….. zł brutto (słownie złotych: …………………./100), w tym podatek VAT. 

2. Przewoźnik rozliczać będzie należność za przewóz zgodnie z ustaloną w ust. 1 stawką w terminach miesięcznych w postaci 

przedkładanych faktur VAT. Rozliczenie za świadczoną usługę będzie odbywało się wg faktycznych wskazań licznika 

kilometrów (należy podawać zawsze stan licznika w chwili rozpoczęcia trasy oraz stan licznika w chwili zakończenia 

trasy tj. opuszczenia pojazdu przez opiekuna) Przewoźnik zobowiązany jest do prowadzenia wykazu przejechanych 

kilometrów, potwierdzanego przez osoby wyznaczone przez dyrektorów szkół i/lub Zamawiającego.  

3. Należność z tytułu świadczonych usług wypłacana będzie przez Zamawiającego przelewem w terminie ……….. dni po 

złożeniu prawidłowo wystawionej faktury wraz z raportami miesięcznych przejazdów potwierdzonych przez osoby 

wskazane przez dyrektorów szkół i/lub Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli ilości km związanych z realizacją niniejszej umowy. 

 

§ 11 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienia od umowy w tym wypadku może nastąpić  

w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Przewoźnika, 

3) Przewoźnik nie rozpoczął świadczenia usługi bez uzasadnionych przyczyn lub zaprzestał jej świadczenia i nie 

kontynuuje jej, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Przewoźnikowi przysługuje wynagrodzenie za wykonanie usługi do dnia podjęcia 

decyzji o odstąpieniu.                                                               
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3. Przewoźnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktur mimo 

dodatkowego wezwania - w terminie trzech miesięcy od upływu terminu określonego umową. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 12 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Przewoźnika, Zamawiający może naliczyć karę 

umowną w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Za każdy przypadek niewywiązania się z dziennej usługi transportowej przewozu dzieci określonej w § 1 ust. 1 

umowy w wysokości 1 000,00 zł; 

2) Za każdy przypadek niezapewnienia transportu zastępczego 1 000,00 zł; 

3) Za każdy przypadek przekroczenia zadeklarowanego czasu podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii – 

1 000,00 zł. 

4) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika w wysokości 

10 000,00 zł. 

2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował Przewoźnika 

pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia kary. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej. 

 

§ 13 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, poza sytuacjami wskazanymi w SIWZ, wymagają dla swej ważności 

formy pisemnej. 

2. W sprawach nieunormowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują strony przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Spory związane z realizacją postanowień niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy według siedziby 

Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający. 

 

 

 

 

  

 

                   ……………………………        ………………………… 

                            Zamawiający               Przewoźnik 
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Załącznik Nr 1 do Umowy 

DRUK 

ZLECENIE NA DODATKOWY PRZEWÓZ UCZNIÓW 

Nr………………../2018 (NADAJE CUW) 

 

A. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE DODATKOWEGO ZLECENIA 

1. DATA WYJAZDU 

 

…………………………. 

Dzień- miesiąc -rok 

2. DATA POWROTU 

 

…………………………. 

Dzień- miesiąc -rok 

3. GODZINA WYJAZDU 

 

…………………………………. 

Czas podstawienia autokaru 

4. Miejsce podstawienia autobusu:  

 

 

 

5. Telefon kontaktowy do opiekuna wyjazdu 

(nauczyciela) 

 

 

 

B. DANE ZLECENIODAWCY- SZKOŁY/PLACÓWKI 

6. Nazwa: 

 

 

 

 

 

7. Trasa przejazdu: 

 

           

 

 

8. Liczba planowanych kilometrów: 

 

  

9. Przyjmuję do realizacji: 

 

 

 

 

10. Podpis Dyrektora placówki wynajmującej: 

 

 

 

 

11. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji: (podpis 

Kierownika CUW w Nowinach)/ 

 

 

C. REALIZACJA  ZLECENIA                                                                        

12. Początkowy stan licznika: 

 

 

 

13. Końcowy stan licznika: 

 

14. Potwierdzenie opiekuna faktycznie przejechanych kilometrów: 

 

 

 

 

15. Podpis Kierowcy: 

 

 

 

 

 

 

16. Uwagi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


