
              
                                                                                                                Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

UMOWA Nr .............../2014                                   

o świadczenie usług przewozowych 
 

 

zawarta w dniu ........................ 2014r. pomiędzy: Biurem Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie 

zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 

Renata Bal – dyrektor, 

a ............................................ zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działa: 

........................................................................................., 

o następującej treści: 

 

§ l. 

1. Na podstawie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu ....................... 2014r. Nr: ................ Zamawiający 

zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Dowóz uczniów do szkół podstawowych                

i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 

specjalnych w roku szkolnym 2014/2015”. 

 

Trasa Nr ............ 

zgodnie ze złożoną ofertą oraz warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

2. Podstawiony środek transportu musi być zarejestrowany co najmniej na taką liczbę osób jaka będzie przewożona 

+ kierowca i opiekun.   

3. Przewozy będą realizowane codziennie z wyjątkiem dni wolnych od nauki szkolnej. Szczegółowe godziny 

dowozu i odwozu ustalą wybrani wykonawcy z dyrektorami szkół do których dowożeni będą uczniowie. 

4. Liczba uczniów dowożonych do szkół podana na poszczególnych trasach może ulec zmianie                             

w granicach 20% z przyczyn niezależnych. W/w zmiany mogą rozłożyć się na wszystkie trasy dowozu 

jak również w skrajnym przypadku mogą wystąpić na jednej z tras dowozu. 
5. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przewozy szkolne pojazdami                       

przystosowanymi do przewozu dzieci odpowiednio oznakowanymi. 

6. Wszelkie zmiany dowozu i odwozu uczniów oraz zmiany trasy zamawiający zobowiązany jest zgłosić na piśmie 

wykonawcy na 14 dni przed terminem zamierzonej zmiany. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych dzieci oraz ubezpieczenie 

przewożonych dzieci. 

 

§ 2. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od 1 września 2014r. do ostatniego dnia nauki szkolnej 

roku szkolnego 2014/2015. 

 

2. W razie zmiany ustawowych dni nauki szkolnej Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę        

w terminie 5-ciu dni przed wprowadzeniem zmiany. 

 

§ 3. 

1. Wynagrodzenie za wykonane usługi ustala się w wysokości: 

       - na trasie Nr ...... zgodnie z §1 ust. 1 – ................. zł/kurs brutto (za jeden dzień przewozów dowóz i odwóz                

na trasie Nr ......). 

 

       - za wykonanie usług objętych zamówieniem uzupełniającym i dodatkowych ustala się wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości brutto za 1 km …….. zł, (słownie: ……………………… …../100)  

 

Rozliczenie za przedmiot zamówienia następować będzie w walucie PLN, w okresach miesięcznych w oparciu                 

o dzienne wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w drodze przetargu, przemnożone przez liczbę dni dowozu i odwozu lub 

iloczynu wartości biletu miesięcznego na 1 ucznia za jeden dzień wykonania usługi i ilości uczniów przewożonych na 

danej trasie (liczbę dni nauki szkolnej w miesiącu) plus podatek od towarów i usług VAT.  

 

Wynagrodzenie za wykonane usługi wypłacane będzie na wskazane przez Wykonawcę konto, po przedłożeniu przez 

Wykonawcę faktury za każdy miesiąc wykonywania usługi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wykonanie 

usługi potwierdza na fakturze dyrektor szkoły, której uczniowie byli przewożeni. 

 

Jeżeli w toku realizacji usług wystąpi konieczność wykonania usług dodatkowych, których zakres nie przekroczy 50% 

wartości umowy, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te usługi. 

 

 



§ 4. 

1. Obie umawiające się strony mają prawo kontroli prawidłowości wykonywanych przewozów w zakresie 

uwzględniającym interesy obu kontrahentów: 

a)  Wykonawca przez rewizorów, konduktorów lub kierowców - na ogólnie przyjętych zasadach, 

b)  Zamawiający przez imiennie wyznaczone osoby. 

2. Wspólnym celem prowadzonych kontroli jest eliminowanie przejazdów osób nieuprawnionych. 

3. Obie strony umowy będą czyniły starania mające na celu minimalizację szkód związanych z uszkodzeniem                                           

i zniszczeniem pojazdu poprzez: 

a) kontrolę podczas przejazdów, 

b) przeprowadzenia spotkań z dziećmi na temat właściwego korzystania ze środków komunikacji masowej. 

 

§ 5. 

1.  Wykonawca jest zobowiązany do należytego i starannego wykonania usługi. Zobowiązuje się świadczyć usługi 

przewozowe na dobrym poziomie organizacyjno technicznym, sprawnym technicznie taborem, dobrze 

przygotowaną pod względem zawodowym kadrą.  

2.   Wykonawca oświadcza, że: 

     - posiada środki na realizację usługi objętej niniejszą umową, 

     - posiada pojazdy w ilości i stanie technicznym pozwalającym na bezpieczną i terminową realizację usługi. 

3.  Wykonawca gwarantuje terminowe wykonanie usługi oraz potwierdza, ze zarówno ona jak i kierowcy realizujący 

usługę posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania przewozu osób wynikające z ustawy o transporcie 

drogowym i zapewnia pojazdy spełniające wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, 

którymi usługa ma być świadczona. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia niezawinione. 

 

2. Za opóźnienie niezawinione uważa się takie, które wynikło na skutek awarii technicznych w drodze tj. od chwili 

odjazdu autobusu z osobami z przystanku początkowego do chwili dojazdu do przystanku końcowego. 

 

3. Również za opóźnienie niezawinione uważa się to, które wynikło na skutek wypadków drogowych, zarządzeń 

władz drogowych, klęsk żywiołowych, szczególnie złych warunków atmosferycznych (silne mgły, burze, 

gołoledź, zaspy śnieżne, mrozy poniżej -15
0
C). 

 

4. Za opóźnienie niezawinione Wykonawca nie płaci kar pieniężnych. 

 

5. Za każdy przypadek zawinionego nie podstawienia środka transportu do przewozu uczniów wynagrodzenie za 

dany kurs nie przysługuje, a ponadto Zamawiający naliczać będzie kary umowne w wysokości 15% 

wynagrodzenia przysługującego za dany miesiąc na trasie, na której nie podstawiono środka transportu.   

 

6. W   przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych, zostanie naliczona kara 

umowna w wysokości 5 % przewidywanego trzymiesięcznego wynagrodzenia, które otrzymywałby Wykonawca, 

gdyby realizował usługę.  

              

7. W przypadku awarii autobusu Wykonawca jest zobowiązany podstawić autobus zastępczy, celem realizacji 

kursu, zgodnie z harmonogramem przewozów. 

 

§ 7. 

1.  Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia dozoru osoby dorosłej w czasie przewozu, świadczącej opiekę nad 

uczniami na trasach o których mowa w Rozdziale III ust. 3 SIWZ - trasa Nr 1 a i b, Nr 5, Nr 6.    

 

2. Wykonawca usługi zobowiązuje się do zapewnienia przewożonym uczniom opieki podczas wsiadania i wysiadania                     

z pojazdu (poprzez kierowcę) na trasie o której mowa w Rozdziale III ust. 3 SIWZ - trasa Nr 2, 3, 4, 7. 

 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów na trasie przewozu zgodnie                                

z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

 

§ 8. 

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2) w razie wykonywania usług przewozowych w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu przewożonych uczniów, 

3) realizacji usługi niezgodnie z niniejszą umową i specyfikacją istotnych warunków zamówienia,                                 

a w szczególności: 



a. nie realizowanie przewozu na którejkolwiek trasie bez uzasadnionej przyczyny i bez uzgodnienia                          

z Zamawiającym, 

b. powtarzające się co najmniej pięć razy w miesiącu spóźnienia autobusów szkolnych powyżej 10 minut,  

c. pozostawienie ucznia/uczniów w szkole – nie odwiezienie ze szkoły do domu, z winy Wykonawcy,                         

w przypadku odjazdu autobusu niezgodnie z rozkładem jazdy. 

 

3.  W razie  utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania usług przewozowych, rażącego nie wywiązywania 

się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę bez 

wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym. Ocena okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2, należy do  

Zamawiającego. 

 

4. W przypadku rozwiązania w związku z wystąpieniem okoliczności o których mowa w § 8, Wykonawcy nie 

przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie. 
 

§ 9. 

Ewentualne zmiany i uzupełnienia obowiązującej umowy wymagają wzajemnego uzgodnienia i sporządzenia aneksu 

do niniejszej umowy. 

 

§ 10. 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 11. 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

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

Zamawiający                            Wykonawca
 

  

 

 

 

 

  

 


