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Projekt Umowy na Część II zamówienia 

 

 

Umowa Nr ……/2019 

 

zawarta w dniu  …………..…………….…..2019 r.  pomiędzy:  

Gminą Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, NIP: 6551879623 

reprezentowaną przez:  Wójta Gminy Solec-Zdrój – Pana Adama Pałysa przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy Solec-Zdrój – Pani Zofii Kopeć 

a ………………………………………z siedzibą w …………………………. posiadającą NIP 

........…………………Regon ................. zarejestrowaną w ............................ nr rejestru KRS 

............................. 

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ................................................................... 

 

W oparciu o zapytanie ofertowe, które obejmowało: 

Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Solec-Zdrój” 

Część II - Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Solec-Zdrój do Specjalnego 

Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Broninie w roku szkolnym 2019/2020 zawarta została 

umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz 5 dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Broninie. Dowóz dzieci będzie odbywał się z miejscowości: Wełnin, 

Świniary, Piestrzec, Zagaje Kikowskie do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w 

Broninie. 

Szacunkowa dzienna ilość kilometrów (z miejsca zabrania pierwszego dziecka do siedziby szkoły 

i z powrotem) wynosi ok. 68 km. 

1. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: 

− rano dzieci zabierane będą z miejsca zamieszkania i zawożone do szkoły; 

− po południu dzieci zabierane będą z ośrodka i rozwożone do miejsca zamieszkania; 

− dokładne godziny dowozu i przywozu dzieci ustalane będą z zamawiającym, Dyrekcją szkoły 

i uzależnione od ich rozkładu zajęć w szkole; 

− wszystkie dzieci dowożone będą jednym pojazdem oraz jednym kursem do szkoły oraz 

miejsca zamieszkania. 

2. Usługi określone w § 1 ust. 1 wykonywane będą w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w 

okresie trwania roku szkolnego, z wyłączeniem dni, które są wolne od zajęć szkolnych z 

zastrzeżeniem możliwości zlecania przewozu dzieci na okolicznościowe imprezy i odwóz do 

domu. 

3. Umowę zawiera się na okres od 02.09.2019 do 26.06.2020 r. 

4. Trasa, liczba przewożonych dzieci, a także godziny dowozu i odwozu mogą podlegać zmianom w 

zależności od aktualnych potrzeb społeczności lokalnych. 

5. W trakcie trwania umowy zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia 

ilości dowożonych dzieci.  

6. Wykonawca zapoznał się ze stanem technicznym tras i przyjmuje ten stan jako umożliwiający 

wykonanie przez niego usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy.   
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7. Wykonawca w czasie dowozu dzieci  musi zapewnić osobę do sprawowania opieki nad dziećmi. 

Opieki nad dziećmi nie może sprawować kierowca pojazdu. Opiekę nad dziećmi musi sprawować 

osoba pełnoletnia. 

8. Obowiązki opiekuna: 

− zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie jazdy do szkoły oraz służenie pomocą 

dzieciom w czasie jazdy,  

− pomoc dzieciom w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu i przekazanie ich osobom 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły do której dowożone są dzieci,  

− opieka oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w drodze z pojazdu do budynku szkoły 

oraz w drodze z budynku szkoły do pojazdu. 

 

§ 2 

1. Dzienne ilość kilometrów dla przywozu i odwożenia uczniów wynosi około 68 km. 

2. Dzienna ilość kilometrów oraz tras może ulec zmianie w przypadku zmiany adresu zamieszkania 

uczniów lub rotacji uczniów lub innych przyczyn związanych  

z organizacją roku szkolnego. 

3. Zamawiającemu, w razie zmniejszenia lub zwiększenia potrzeb będzie przysługiwało prawo 

ograniczenia lub zwiększenia ilości zamówionych usług w trakcie realizacji umowy. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia o zmianie zapotrzebowania na usługi 

transportowe z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. Powiadomienie może być dokonane w 

formie pisemnej lub za pomocą faksu, drogą elektroniczną lub telefoniczną z potwierdzeniem jej 

odebrania przez imiennie oznaczoną osobę. Powiadomienie to powinno zawierać informację o 

zmianie trasy wraz z podaniem ilości kilometrów. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania, w ciągu trzech godzin od dokonania powiadomienia, 

potwierdzenia jego odebrania w formach o których mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. 

6. Zmiany dokonane w sposób określony w niniejszej umowie nie stanowią zmiany niniejszej 

umowy. 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia dodatkowych usług przewozowych polegających na 

przewozie dzieci na imprezy organizowane w czasie roku szkolnego wg zgłoszonego co najmniej 7 

dni wcześniej zapotrzebowania według ceny określonej w § 4 pkt. 1 niniejszej umowy. 

§ 4 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną usługę według stawki …..........(słownie: 

….............. /100) za 1 km brutto. 

2. Rozliczenie należności z tytułu umowy odbywać się będzie miesięcznie w oparciu o faktycznie 

przejechane kilometry w okresie miesiąca kalendarzowego i fakturę złożoną Zamawiającemu 

zawierającą wykaz i ilość odbytych kursów. 

3. Należność będzie płatna przelewem po przedstawieniu faktury w terminie 14 dni na konto 

wskazane przez Wykonawcę. 

§ 5 

1. Wykonawca będzie realizował zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i 

ustaleniami zawartymi w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) posiadania sprawnego (bez względu na warunki atmosferyczne) środka transportu z homologacją i 

aktualnym ubezpieczeniem OC i NNW, 
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b) pojazd musi być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, posiadać pasy 

bezpieczeństwa dla dzieci oraz musi posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących. 

c) złożenia u Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, 

potwierdzonych kopii: ubezpieczeń komunikacyjnych OC, NNW, dowodu rejestracyjnego oraz 

dokumentów poświadczających uprawnienia do zarobkowego przewozu osób pojazdami 

samochodowymi, a także poświadczających uprawnienia zawodowe kierowców, 

d) utrzymania pojazdów w stanie technicznym odpowiadającym przewozowi uczniów, 

e) wykonywania umowy pojazdem posiadającym odpowiednią liczbę miejsc siedzących, 

f) przestrzegania regularności przewozów i punktualności przewozów zgodnie  

z harmonogramem, 

g) utrzymania czystości pojazdu oraz oznakowania zgodnie z obowiązującymi normami, 

h) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z ruchu pojazdów i przewozu pasażerów, 

przy uwzględnieniu zasad wynikających z obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej, 

i) zapewnienia rezerwowego pojazdu w przypadku awarii używanego pojazdu, w okresie do 20 

minut. Pojazd rezerwowy nie może odbiegać parametrami, funkcjonalnością i liczbą miejsc od 

pojazdu użytkowanego do przewozu uczniów, 

j) zapewnienia kierowcy stałej łączności telefonicznej, 

k) sprawdzenia, przed każdym wyjazdem, obecności osoby sprawującej opiekę nad uczniami i 

uzyskać jej zgodę na rozpoczęcie przejazdu. 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

a) opóźnienie w przewozie powyżej 10 minut- 50 zł za każde opóźnienie, 

b) niewykonanie przywozu lub odwozu uczniów  - za każdy niewykonany przewóz lub odwóz 

uczniów w wysokości 500 zł, 

c) niezrealizowanie zamówienia wynikającego ze zgłoszenia, o którym mowa w § 3  

w wysokości 700 zł. 

2. Podstawą do stosowania wyżej wymienionych kar jest pisemne zgłoszenie rodzica (opiekuna 

prawnego) do Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 7000,00 zł wartości umowy w 

przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w 

tym także w przypadku: 

a) ogłoszenia upadłości lub rozwiązania Wykonawcy, 

b) utraty przez Wykonawcę innych koniecznych uprawnień do realizacji przedmiotu umowy, 

c) nierealizowania postanowień umowy, 

d) utraty technicznych lub organizacyjnych możliwości wywiązania się z umowy, 

e) naruszenia obowiązków Wykonawcy w zakresie obsługi technicznej i eksploatacji pojazdu, 

dbałości o należyty stan techniczny pojazdu, 

f) uniemożliwienia Zamawiającemu kontroli autobusu w zakresie przewidzianym w umowie, 

g) niewłaściwej opieki nad dziećmi podczas przewozu.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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5. Naliczone kary umowne Zamawiający będzie potrącał z faktury Wykonawcy. 

6. Kary umowne mogą być kumulowane. 

§ 7 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy 

pisemnej w postaci aneksu. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Prawo o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym, ustawy Prawo 

przewozowe, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego i inne przepisy właściwe 

dla przedmiotu zamówienia. 

§ 9 

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową będą rozstrzygane  przez właściwy sąd dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 10 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach spośród których jeden 

otrzymuje Wykonawca. 

 

 

 

 

     W Y K O N A W C A                            Z A M A W I A J Ą C Y              
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Załącznik do umowy 

 

Karta przewozu dzieci za m-c................................2019/2020 

data 

godz. 

wyjazdu 

z 

miejscowości 

Wełnin 

godz. 

powrotu 

do 

miejscowości 

Wełnin 

liczba km 
podpis 

kierowcy 

podpis 

opiekuna 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Podpis wykonawcy                                                              podpis dyrektora szkoły 

 

  

 


