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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

UMOWA Nr ........ / 2019 

- wzór umowy - 

 

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

Gminą Rybczewice z siedzibą w Rybczewicach Drugich 119, 21-065 Rybczewice  

NIP: 712-292-64-46, REGON: 431020003 

reprezentowaną przez:  

………………. – Wójta Gminy Rybczewice  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a: 

....................................... (firma/nazwa Wykonawcy), z siedzibą w .................................. przy 

ul. ......................; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy …….................. pod numerem ……………........, posiadający 

REGON…………….… i nadany NIP .........................., zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną zgodnie z odpisem z rejestru (lub na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa), reprezentowany/ną przez: 

...................................... - ................................................... 

albo......................................................................... (imię i nazwisko), zamieszkałą/ym 

w ......................................... .przy ul. ......................................., legitymującą/ym się dowodem 

osobistym seria ...................... nr ............................ wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji Informacji 

o działalności Gospodarczej pod numerem ................................., prowadzonej przez Urząd Gminy 

........................................ zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, posiadający REGON ………………………… i nadany 

NIP............................................... .zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej „Stronami”. 

 

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie 

zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) wybrany został Wykonawca i została z 

nim podpisana umowa na: „Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Rybczewicach Drugich  w roku szkolnym 2019/2020 o następującej treści: 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi dowozu uczniów do Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących im. Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich w roku szkolnym 

2019/2020. 

2. Zakres umowy obejmuje przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu  

do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach na zasadzie zakupu biletów miesięcznych  

w dni nauki szkolnej, przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. 

U. Nr 46, poz. 432 ze zm.). 

3. Pod pojęciem „przewóz” uczniów do szkoły należy rozumieć dowóz uczniów z ustalonych miejsc 

zamieszkania do szkoły przed rozpoczęciem zajęć i odwóz uczniów ze szkoły do ustalonych miejsc 

ich zamieszkania po zakończeniu zajęć. Trasy winne być realizowane na zasadzie komunikacji 

publicznej, ogólnodostępnej z pierwszeństwem przejazdu wskazanych w niniejszym postępowaniu 

uczniów. 

4. Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania 

techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 t.j..), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 58 t.j..) i innych przepisach związanych  

z przewozem osób. 

5. Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki 

bezpieczeństwa i higieny. 

6. Wykonawca sprawował będzie opiekę nad uczniami w trakcie ich dowozu do szkół oraz w drodze 

powrotnej (kierowca nie może pełnić funkcji opiekuna). Do obowiązków opiekuna należy: 

sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu, sprawowanie opieki nad 

uczniami w trakcie jazdy oraz sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wysiadania z autobusu. 
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Liczba opiekunów musi być dostosowana do liczby wykonywanych kursów w taki sposób, aby  

w każdym wykonywanym kursie był opiekun. 

7. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie. 

8. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu  

i pozostających w związku z przewozem. 

9. Liczbę i przebieg tras Wykonawca ustala dowolnie, tak by czas odjazdu z miejscowości 

zaczynającej kurs – nie wcześniej niż 7:15. Czas dojazdu do szkoły nie później niż 8:05. Rozkład 

jazdy należy uzgodnić z Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach. 

10. Przewozy muszą odbywać się w ramach regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 58 t.j..). 

11. Zamówienie będzie realizowane z uwzględnieniem organizacji roku szkolnego zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432 z późn. zm.): 

− początek roku szkolnego: 02.09.2019 r. 

− zimowa przerwa świąteczna trwa od 23.12.2019 r.- 31.12.2019 r. 

− ferie zimowe trwają 2 tygodnie od 11.02.2020 r. – 28.02.2020 r.  

− wiosenna przerwa świąteczna od 09.04.2020 r. – 14.04.2020 r. 

− koniec roku szkolnego 26.06.2020 r. 

12. Szacowany dzienny przewóz uczniów wynosić będzie 175 osoby. 

13. W przypadku awarii pojazdu przewożącego dzieci Wykonawca zobowiązuje się zapewnić inny, 

sprawny technicznie, aby dowozy przebiegały bez zakłóceń. Czas zwłoki w wykonaniu przedmiotu 

umowy w razie zaistnienia ww. awarii nie przekroczy czasu wskazanego w ofercie przez 

wykonawcę tj.  ……………… minut.  

 

§ 2 

1. W związku ze świadczeniem usługi przewozu uczniów Wykonawca zobowiązuje się w 

szczególności do: 

a) zagwarantowania przewożonym uczniom miejsc siedzących, 

b) ubezpieczenia przewożonych uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

c) okazania niezbędnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane  

z wykonywaną usługą przewozową.  

d) zapewnienia takiej liczby pojazdów aby przewóz przeprowadzony był bezpiecznie i terminowo.  

e) przyjęcia na siebie, z chwilą wejścia uczniów do autobusu, pełnej odpowiedzialność za ich 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  

f) zabezpieczenia pojazdu zastępczego, na swój koszt, w przypadku uszkodzenia/awarii autobusu. 

g) utrzymania taboru autobusowego w wielkości umożliwiającej prawidłowe (tj. co najmniej dwa 

autobusy) wykonanie umowy. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie przewozu w skutek 

okoliczności, których nie mógł on uniknąć ani zapobiec ich skutkom (gołoledzi, zasp śnieżnych itp. 

warunków uniemożliwiających przewóz) 

 

§ 3 

Umowa zawarta jest na czas określony od dnia 02.09.2019 r. do dnia 25.06.2020 r. 

 

§ 4 

Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane siłami własnymi. 

lub 

1. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres prac objętych 

przedmiotem umowy: .......................................................................................................................... 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 

przedmiot umowy, jak za działania własne. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość usług, które wykonuje przy 

pomocy Podwykonawców. 

 

§ 5 

1. Wykonawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto za wykonaną usługę w wysokości 

wynikającej z oferty, tj. cena brutto jednego biletu miesięcznego x liczba uczniów. 

2. Cenniki biletów miesięcznych zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej 

umowy (kosztorys ofertowy wykonawcy). 
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3. Dopuszcza się zmianę liczby uczniów w danym miesiącu. 

4. Dyrektor szkoły dostarczy Wykonawcy aktualne imienne listy uczniów z dokładnym adresem 

zamieszkania. Zamawiający poinformuje Wykonawcę niezwłocznie o wystąpieniu zmian  

w przekazanym wykazie.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w 

związku z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 

Wykonawca ni może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu 

niż dla potrzeb wykonywania przedmiotu umowy. Powierzenie danych i ich zabezpieczenie 

reguluje odrębna umowa, która stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do 20-go dnia każdego miesiąca dostarczyć bilety na kolejny miesiąc 

do siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach. 

7. Należność będzie płatna przelewem, po przedstawieniu miesięcznej faktury lub noty księgowej 

(wraz z imiennym wykazem przewożonych dzieci) za zrealizowaną usługę, w terminie 14 dni od 

dnia jej otrzymania na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 

 

§ 6 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.  

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za zwłokę przy podstawieniu autobusu powyżej 15 minut z winy Wykonawcy, płaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każde spóźnienie,  

b) za nie podstawienie autobusu z winy Wykonawcy, płaci on Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 2000 zł za każdy niezrealizowany kurs,  

c) za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za 

cały okres świadczenia usługi, tj. od kwoty……………………………… 

d) za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za 

cały okres świadczenia usługi, tj. od kwoty……………………………… 

e) za wykonanie dowozu autobusem niespełniającym wymogów, o których mowa w § 1ust. 4 

umowy, płaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy odbyty kurs 

takim autobusem. 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zawinionych przez Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za 

cały okres świadczenia usługi, tj. od kwoty……………………………… 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający potrąci kary umowne z faktury bez konieczności wzywania wykonawcy do zapłaty. 

 

  § 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) zgodnie z art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie zapłaty należnej mu z tytułu wykonania części umowy, 

2) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął przewozów bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) jeżeli Wykonawca przerwał przewozy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres 

dłuższy niż dwa dni, 

5) w wypadku udowodnienia Wykonawcy przez Zamawiającego, że autobusy podstawione  

do przewozu uczniów, bądź też kierowcy upoważnieni do ich obsługi powodują zagrożenie dla 

zdrowia  przewożonych uczniów oraz osób trzecich, 

6) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać 

złożone w terminie 60 dni od dnia, w którym zamawiający dowiedział się o okolicznościach 
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stanowiących podstawę do odstąpienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się  

z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego miesiąca od upływu 

terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie. Odstąpienie od umowy powinno 

nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

§ 8 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej 

podpisane przez obie strony. 

§ 9 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a gdyby 

nie przyniosło to rezultatu spory rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy 

Prawo przewozowe, ustawy o transporcie drogowym, ustawy prawo o ruchu drogowym.  

 

§11 

Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  których  2 otrzymuje 

Zamawiający,  1 Wykonawca. 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1)  oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 

2)  cenniki biletów miesięcznych - załącznik nr 2, 

3)  umowa powierzenia danych osobowych.  

 

     W imieniu Zamawiającego:    W imieniu Wykonawcy: 

 

 

 

…………………………. 

(Imię i Nazwisko, funkcja) 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………. 

(Imię i Nazwisko, funkcja) 

…………………………. 

(kontrasygnata Skarbnika) 

  

 


