
 
                               Załącznik Nr 3 do SWZ 

 

UMOWA Nr .............../2022 

o świadczenie usług przewozowych 
zawarta w dniu ........................ 2022r. pomiędzy: 

 

 

Nabywca:  
Gmina Nowa Dęba,  

ul. Rzeszowska 3,  

39-460 Nowa Dęba  

NIP 867 20 78 107  

Odbiorca:  
Biuro 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 ...................... 2022r. Nr: ................ Zamawiający 

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

terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w roku 

szkolnym 2022/2023”.  

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, (jeżeli jest wymagany). Każda z tras wymaga oddzielnej realizacji, dodatkowo na trasie nr 2 

przewidziany jest jeden dowóz do szkoły i dwa odwozy ze szkoły o różnych godzinach.  

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. W oferowanej cenie wykonawca winien uwzględnić, że 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.                       

Ze względu na szczególny charakter usługi w trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo jej 

zmiany w przypadku zmiany trasy przewozu dzieci, zmiany ilości kilometrów, ilości kursów w tygodniu, terminów 

ich wykonywania oraz liczby dzieci, ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia 

uczniom dowozu do szkoły. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie usług nieprzewidzianych (zmiana trasy, 

zmiana ilości kilometrów, zmiana ilości kursów) ustalone będzie na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów 

pomnożonych przez cenę jednostkową za 1 km trasy podanej w ofercie, co będzie potwierdzone przez 

Zamawiającego.   

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 od nieszczęśliwych wypadków (NW).  

8. Zapewnia także przewożonym uczniom odpowiednie warunki higieny jakie ze względu na rodzaj transportu uważa 

się za niezbędne, w tym z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz 

zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego lub Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Sfinansowanie 

powyższych wymagań sanitarnych wykonawca uwzględnia w zaoferowanej cenie. 

9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi integralną część umowy.  

 

§ 2. 

1. Termin realizacji zadania: 10 m-cy od dnia 01.09.2022r.  

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),  

- przewidywane całkowite wynagrodzenie na trasie Nr ...... zgodnie z §1 ust. 1 – ..................... zł brutto 

(wynagrodzenie dzienne x 188 dni nauki szkolnej).  

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

o dzienne wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w drodze przetargu, przemnożone przez faktyczną 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 lub rachunku za każdy miesiąc wykonywania usługi w terminie ............... dni od daty jej 

otrzymania. Wykonanie usługi potwierdza na fakturze lub rachunku dyrektor szkoły, której uczniowie byli 

przewożeni.  

§ 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. 

4. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących prace 

objęte zakresem zamówienia wskazane w opisie przedmiotu zamówienia tj. kierowców pojazdów, chyba ze 

wykonawca osobiście wykonuje przedmiot zamówienia.  

5. Obowiązek określony w ust. 4 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej 

umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace 

wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 4;  

6. Wykonawca składa wykaz osób, które realizują zamówienie wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania usługi.  

7. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 6 nie wymaga aneksu do umowy (wykonawca 

przedstawia korektę listy osób wykonujących zamówienie do wiadomości zamawiającego).  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w 

celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez 

wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 6. Osoby oddelegowane przez wykonawcę są zobowiązane podać 

imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez zamawiającego. W razie odmowy podania danych 

umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace Zamawiający wzywa Wykonawcę do wydania zakazu 

wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa wykonawcę do 

złożenia pisemnego oświadczenia lub innych dokumentów dowodowych potwierdzających zatrudnienie na podstawie 

umowy o pracę.  

9. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez zamawiającego przedstawić 

dowody zatrudnienia na umowę o prace osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ustępie 6, jeżeli 

zamawiający o to wystąpi.  

 

§ 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 pojazdu 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 -15oC).  

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 10% 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. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości:  



a) za oddelegowanie do wykonywania prac osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - w wysokości 500 

zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli 

zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę),  

b) za odmowę podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności związane                                   

w wykonaniem zadania - w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana 

wielokrotnie wobec ten samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez wykonawcę w drodze 

oświadczenia, o którym mowa w §5 ust. 6), 

c) 100 zł. za każdy stwierdzony przypadek nie zastosowania się do zapisów umowy, o których mowa § 1 ust. 8.   

8. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany podstawić pojazd zastępczy, celem realizacji kursu, 

zgodnie z harmonogramem przewozów. 

9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których strony mogą dochodzić nie może przekroczyć 

20% kwoty brutto umowy. 

 

§ 7. 

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

uczniami na trasach, o których mowa w Rozdziale IV ust. 3 SWZ - trasa Nr 1, 3, 4, 5 i 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 IV ust. 3 SWZ - trasa Nr 2 i 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 z jedno miesięcznym 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 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 pojazdu 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.  

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 niniejsze umowy.  

 

 



 

§ 10. 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 11. 

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

 

 

 

 

 

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

                  Wykonawca                                     Zamawiający 


