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Załącznik nr 8 do zapytania 
 

U M O W A  Nr ..................... 
 
Zawarta w dniu ......................... 2019 r. w Lutocinie pomiędzy 

Gminą Lutocin, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, posiadającą NIP 5110271300, REGON 130378261, 

zwaną dalej w tekście  "Zamawiającym", reprezentowaną przez: 

1. Wójta Gminy –   mgr Jacek Kołodziejski, 

w kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Justyna Dobiesz, 

a 

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

zwanym w dalszej części "Wykonawcą" reprezentowanym przez: 

1. ..................................... 
    

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie Regulaminu udzielania 
zamówieo publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 tys. euro do stosowania w Urzędzie Gminy 
w Lutocinie 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie dowożenia 

i odwożenia dzieci ze szkół z terenu Gminy Lutocin w okresie od 02 września 2019 roku do 26 czerwca 

2020 roku z uwzględnieniem przerw wakacyjnych i przerw wynikających z organizacji roku szkolnego 

w oparciu o bilety miesięczne.. 

2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyd ww. usługi dla  dzieci z następujących szkół: 

1) Zespół Szkół w Lutocinie, w tym: 

a) budynek przy ulicy ul. Szkolnej 14  

b) budynek przy ul. Żeromskiego 2B 

2) Szkoła Podstawowa w Swojęcinie,  

3) Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym  

3. Wykonawca na każdy miesiąc kalendarzowy wyda bilety dla dzieci uprawnionych do przejazdu wg 

wykazu sporządzonego przez Zamawiającego. Bilety miesięczne dostarczone zostaną do szkół najpóźniej 

na 2 dni robocze poprzedzające miesiąc realizacji zamówienia. W pierwszym miesiącu realizacji usługi 

dopuszczone jest dostarczenie biletów na początku miesiąca 

4. Ceny biletów winny uwzględniad uprawnienia dzieci do zniżek i ulg wynikających ze stosowanych 

przepisów oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 46 poz. 432). 

5. Zakres usługi należy wykonad zgodnie z warunkami zamówienia określonymi w Zapytaniu Ofertowym 

stanowiącym integralną częśd umowy. 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Wykonawca zobowiązuje się organizowad dowóz dzieci do szkół w dni robocze, od poniedziałku do 

piątku, wg ustalonego harmonogramu dostosowanego do zajęd lekcyjnych w poszczególnych szkołach.  

2. Strony potwierdzają możliwośd zmian kursów i godzin kursowania w razie zmian w rozkładach zajęd w 

poszczególnych szkołach lub ilości dowożonych dzieci oraz w innych sytuacjach powodujących 

koniecznośd wprowadzenia zmian, w szczególności w razie konieczności zorganizowania dowozu dzieci 

do szkół w soboty pracujące, w które następuje odpracowanie dni nauki. Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o konieczności dowozu dzieci w terminach innych niż wynikających z harmonogramu, co 

najmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem.  
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§ 3 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne zezwolenia oraz dysponuje taborem niezbędnym do 

świadczenia usługi. Oświadcza ponadto  że niniejsza umowa wykonywana będzie przez osoby 

posiadające uprawnienia zawodowe, niezbędną wiedzę i doświadczenie. 

2. Wykonawca zapewni wykonywanie usługi, o której mowa w §1 niniejszej umowy  

w sposób rzetelny i zapewniający bezpieczeństwo osób przewożonych. 

3. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki higieniczne oraz dobry stan techniczny  pojazdów 

wykorzystywanych do świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdów do przewożenia dzieci od następstw 

nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej. 

5. W przypadku awarii autobusu lub innych okoliczności uniemożliwiających przewóz dzieci leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego podstawienia innego autobusu 

lub zmiany kierowcy celem kontynuowania przewozu. 

6. Zamawiający ma prawo dokonywania w każdym czasie kontroli sposobu wykonywania umowy przez 

Wykonawcę, w szczególności w zakresie zobowiązań wynikających z ust.1-5. 
 

§ 4 

Termin wykonania 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzieo 02 września 2019 roku. 

2. Termin zakooczenia przedmiotu umowy ustala się na dzieo 26 czerwca 2020 roku. 

3. Wykonanie usługi będzie następowad w dniach, w których prowadzone będą zajęcia dydaktyczno – 

wychowawcze (z wyjątkiem okresu wakacji, ferii i innych przerw w nauce). 
 

§ 5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Cena  biletu miesięcznego ustalona w wyniku przeprowadzonego postępowania wynosi: ……………….. zł 

brutto, w tym podatek VAT: …………. zł.   

2. Wartośd wykonania całego zadania ustalono na kwotę brutto: ……………………………………. zł (słownie: 

……………………………….zł). 

3. Strony ustalają, że łączna wartośd wynagrodzenia (z tytułu zawartej umowy) w miesięcznym okresie 

rozliczeniowym wynika z iloczynu liczby uczniów zgłoszonych do przewozu i stawki za 1 bilet miesięczny, 

a także z organizacji roku szkolnego; w przypadku przerw w nauce cena ta ulega zmniejszeniu 

proporcjonalnie do liczby dni wolnych od zajęd w stosunku do liczby dni w miesiącu w którym zajęcia te 

powinny się odbywad. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 

niniejszej umowy. 

5. Cena określona w pkt. 1 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

6. Za wykonanie usługi strony rozliczad się będą miesięcznie na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności Wykonawcy w terminie 14 dni od daty wpływu 

faktury do Urzędu Gminy. 

8. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy. 
 

§ 6 

Kary umowne 

1. Strony przewidują naliczanie kar umownych w następujących sytuacjach i wysokościach: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 2. 
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2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 2 

3) za niewłaściwy poziom świadczonych usług, w tym zwłaszcza za: 

a) odstępstwa od rozkładu jazdy,  

b) niepunktualnośd,  

c) brak zapewnienia bezpieczeostwa osób przewożonych,  

d) nie utrzymywanie czystości pojazdów,  

e) nie podstawienie innego autobusu w przypadku awarii, 

-  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500 zł za każde naruszenie obowiązków. 

2. Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy wyjaśnieo w zakresie naruszeo umowy, w szczególności 

wskazanych w ust.1 pkt 3. Wykonawca ma obowiązek udzielenia wyjaśnieo w terminie 7 dni od 

otrzymania żądania, pod rygorem uznania przez Zamawiającego zasadności nałożenia kary umownej. 

3. Kara umowna w pierwszej kolejności potrącana będzie  z zabezpieczenia określonego w §7 ust 1, a w 

przypadku wyczerpania tej kwoty, z faktur wystawianych przez Wykonawcę. 

4. Odpowiedzialnośd, o której mowa w ust. 1 pkt 3 zostanie wyłączona, jeżeli niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie usługi przez Wykonawcę nastąpi z przyczyn od niego niezawinionych, a w szczególności w 

przypadku działania siły wyższej (np. huragany, śnieżyce, ulewne deszcze) lub zagrożenia życia i zdrowia.     

5. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiad Zamawiającego prawa żądania 

zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokośd ewentualnej szkody 

przekroczy wysokośd zastrzeżonej kary umownej. 
 

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości 

świadczonych usług tj. ............................. zł (słownie: ………….……................................ złotych)  w formie 

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

2. W przypadku stosowania kar, o których mowa w §6, zabezpieczenie będzie uzupełniane do pełnej 

wysokości z kolejnych faktur. 

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt.1, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od daty zakooczenia 

obowiązywania umowy.      
 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  w  razie  wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzied w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpid w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający może odstąpid od umowy w przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę lub nie spełniania warunków określonych w Zapytaniu Ofertowym, w terminie 30 dni 

od powzięcia informacji o powyższych okolicznościach.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpid w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowieo zawartej umowy może nastąpid za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany.  
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2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowieo zawartej umowy  oraz  

wprowadzenie nowych postanowieo do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienid treśd oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

chyba, że koniecznośd wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzied w chwili zawarcia umowy. 

 

§ 10 

Rozstrzyganie sporów 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygad będą  

polubownie.  W  przypadku  braku  porozumienia  spory  rozstrzygane  będą  przez  Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

Postanowienia koocowe 

1. Integralną częśd umowy stanowi zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy. 

2. Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

 

 

 

           Z A M A W I A J Ą C Y :                                                  W Y K O N A W C A : 


