
Załącznik nr 1 
WZÓR UMOWY 

 

zawarta w dniu .................. 2014 roku pomiędzy  

............................................ w .............................., reprezentowanym przez 

.................................................... zwanym/ną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

  

a..........................................................................................................................................................

..................................................................................................... zwanym/ną w dalszej części 

umowy „Wykonawcą” 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  zadanie pn.:  Przewóz i 

opieka w trakcie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Dąbrowa do 

Szkół Specjalnych w Opolu. 
2.     Wykonawca zobowiązuje się do przewozu uczniów niepełnosprawnych  zamieszkałych na 

terenie gminy Dąbrowa z miejsc ich zamieszkania do Szkoły Specjalnej w Opolu, oraz 

przywozu ich ze szkoły do domu. Wykaz dowożonych uczniów stanowi załącznik do 

niniejszej umowy. Przewóz będzie dokonywany sprawnym technicznie busem 

zapewniającym miejsce siedzące każdemu przewożonemu dziecku oraz przystosowanym do 

przewozu osób na wózkach.  

3.     Przewóz odbywał się będzie na trasie Dąbrowa – Chróścina – Mechnice – Wrzoski – 

Skarbiszów – Narok – Niewodniki - Żelazna – Sławice – Opole jednym transportem bez 

przesiadki. Wykonawca oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, umiejętności, 

przygotowanie techniczne, logistyczne oraz finansowe do realizacji niniejszej umowy.  

4.    Dowóz do szkoły i ze szkoły do domu odbywał się będzie w każdy dzień nauki szkolnej 

w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 począwszy od dnia podpisania umowy do dnia 31 

grudnia 2015 roku.  

5.    Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie dowożonemu dziecku 

właściwych warunków bezpieczeństwa określonych w obowiązujących  przepisach prawnych 

o przewozie osób, a także w Polskich Normach. 

6.   Wykonawca zatrudni opiekuna, którego zadaniem będzie zapewnienie właściwej opieki 

dzieciom, a w szczególności: 

a)     odebranie ucznia od rodziców i zadbanie o bezpieczne miejsce w samochodzie 

przewożącym ucznia do szkoły,  

b)      przekazanie ucznia opiekunom (nauczycielowi lub innemu pracownikowi)                

w szkole, 

c)     odebranie ucznia ze szkoły i zadbanie o bezpieczne miejsce w samochodzie 

przewożącym ucznia do domu, 

d)     przekazanie ucznia rodzicom lub w uzgodnieniu z rodzicami innemu dorosłemu 

opiekunowi po powrocie do miejsca zamieszkania, 

e)     bezzwłocznie informować kierowcę dokonującego przewóz o zachowaniach 

uczniów mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo pojazdu oraz dzieci w czasie 

przewozu, 

 

f) w przypadku awarii pojazdu, którym wykonywany będzie dowóz, opiekun 

zobowiązany jest zadbać o bezpieczeństwo uczniów do czasu naprawy pojazdu lub 

podstawienia innego pojazdu oraz w czasie kontynuacji przewozu. 

7.   W przypadku awarii pojazdu, którym wykonywane będzie zlecenie, Wykonawca 

zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt pojazdu dotkniętego awarią oraz do 

zabezpieczenia na własny koszt innego pojazdu i kontynuacji dowozu zgodnie                         

z postanowieniami niniejszej umowy. 
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8.   W przypadku innych nie przewidzianych zdarzeń, w szczególności złych warunków 

pogodowych, uniemożliwiających dowiezienie ucznia do szkoły, Wykonawca zobowiązany 

jest zawrócić i odwieźć ucznia do domu. 

 9. W przypadku innych nie przewidzianych zdarzeń, w szczególności złych warunków 

pogodowych, uniemożliwiających odwiezienie ucznia ze szkoły do domu,              

Wykonawca zobowiązany jest odwieźć ucznia inną, niż określona w ust. 2 trasą.  

      Decyzję w tej sprawie podejmuje Wykonawca w uzgodnieniu z opiekunem ucznia.  

  

§2 

   

1.  Za wykonanie czynności przewidzianych w § 1 ust. 1 - 4 umowy Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości ………..zł netto plus 8 % podatku VAT tj……. zł. brutto                 

( słownie: …………….)  za każdy dzień licząc 119 km x stawkę za 1 km ………zł brutto, w 

którym realizowany jest przewóz, z zastrzeżeniem ust. 2  i ust.3. 

2.   W przypadku,  o którym mowa w § 1 ust. 8 wynagrodzenie za ten dzień  będzie równe 

liczbie rzeczywiście przejechanych kilometrów pomnożonej przez stawkę …… zł brutto za 

każdy kilometr. 

3. W przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 9, wynagrodzenie za ten dzień zostanie 

powiększone ponad wymiar wskazany w ust. 1 o kwotę wynikającą z dodatkowo 

rzeczywiście przejechanych kilometrów, licząc za każdy dodatkowy kilometr stawkę  …... zł 

brutto. 

4.  Wynagrodzenie będzie płatne z dołu w okresach miesięcznych  za tę ilość dni, w których 

przewóz miał miejsce, w terminie 7 dni po przedłożeniu przez Wykonawcę rachunku/faktury 

wystawionego na rzecz Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół             

i Przedszkoli w Dąbrowie, 49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56  NIP 991 00 41 495. 

 5.  Do rachunku należy dołączyć potwierdzoną przez szkołę listę dni dowozu uczniów do      

szkoły w danym miesiącu. 

6. Wynagrodzenie będzie przekazywane na rachunek Wykonawcę w formie przelewu 

bankowego realizowanego przez Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i 

Przedszkoli w Dąbrowie. 

7.   Do rachunku za miesiąc, w którym wystąpiły zdarzenia opisane w § 1 ust. 8 i 9   

wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie zawierające datę wystąpienia 

zdarzenia, miejsce i czynniki uniemożliwiające realizację dowozu na trasie określonej  

     w § 1 ust. 3. 

  

§3 

  

1.   Jeżeli wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, nie dowiezie dzieci do szkoły, za 

każdy dzień nie wykonywania umowy zapłaci zamawiającemu karę umowną  w wysokości 

równej wynagrodzeniu, o którym mowa w § 2 ust.1 umowy. 

2.    Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.  

3.    Jeśli kwota szkody przekracza kwotę kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

  

 

 

 

§4 

  

1.   Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku. 

2. Strony dopuszczają rozwiązanie niniejszej umowy za trzymiesięcznym okresem 

wypowiedzenia złożonego na piśmie. W przypadku rażącego naruszenia umowy przez 

Wykonawcę bądź powtarzalnego naruszania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma 

prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.  
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3.   Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

  

 §5 

  

     W sprawach spornych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

     Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego.  

  

  

    WYKONAWCA                                             ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 


