
 

 

Załącznik nr 8 
 

UMOWA NR……………………. 
  
 
 

zawarta w dniu …………………….r w ramach postępowania nr …………. z dnia 24 lipca 

2013r. o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego wynikającego z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  z 2010 r. 

Nr 113  poz. 759 z póź. zm.) 

pomiędzy Gminą Czernice Borowe reprezentowaną przez : 

Wójta Gminy Czernice Borowe –  Wojciecha Brzezińskiego 

zwanym Zamawiającym 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Grażyny Pszczółkowskiej 

  

a  

………………………………………………………………………………………………………...…. 

………………………………………………………………………………………………..………….. 

zwanym dalej Wykonawcą  reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

§1. 

 
1. Przedmiotem umowy jest dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Czernice Borowe 

w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016. 

2. W zakres usługi wchodzi przewóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do Szkół 

Podstawowych w Czernicach Borowych, Węgrze, Rostkowie oraz Gimnazjum w 

Czernicach Borowych i ich odwóz po zajęciach do miejsca zamieszkania. 

 
§2. 

 

1. Wykonawca oświadcza, że dowóz dzieci wykonywany będzie samochodami 

wyłącznie sprawnymi technicznie, dostosowanymi do ilości przewożonych dzieci i 

posiadającymi świadectwo dopuszczania do ruchu zgodnie z Prawem o ruchu 

drogowym. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie OC oraz NW na 

wszystkie samochody używane do wykonania usługi. 

3. Strony ustalają, że w przypadku awarii środka transportu Wykonawca własnym 



staraniem i na własny koszt zapewni pojazd zastępczy, spełniający warunki określone 

w ust. 1 i 2. 

 

§3. 

 

     1.   Zamawiający zobowiązuje się  za wykonanie usługi zapłacić cenę umowną: 

         Cena przewozu jednego ucznia(bilet miesięczny) w wysokości: ……………    zł. brutto            

( słownie: …………………………………………………………………………………… zł. brutto) 

 

2.Cena będzie obowiązywała w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/2016  

3. Płatność z tytułu wykonania usługi będzie zrealizowana przelewem w okresach 

miesięcznych po wykonaniu usługi i  złożeniu faktury u Zamawiającego, wraz z 

zestawieniem dowożonych uczniów wystawionych przez  Dyrektorów Szkół, w 

terminie do 14 dni od jego złożenia 

 

§4. 

1. Ustala się termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy 01.09.2013r. 

2. Zakończenie przedmiotu umowy 24.06.2016r. z przerwami wakacyjnymi. 

3. Przedmiot umowy, o którym mowa powyżej zostanie wykonany  zgodnie z aktualnym 

poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością, przepisami BHP PIP, Prawem 

drogowym 

  

§5. 

Z chwilą awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego 

(oraz Dyrektora) o zaistniałych okolicznościach i zabezpieczenia na koszt własny dowozu i 

odwozu dzieci do szkół objętych zamówieniem podając nazwę firmy (posiadającą 

odpowiednie uprawnienia w zakresie objętym zamówieniem) 

W przypadku braku zabezpieczenia pojazdu zastępczego Zamawiający wynajmie pojazd we 

własnym zakresie, a kosztami obciąży Wykonawcę z należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

(zapłatę faktury), oraz nałoży karę w wysokości 20% wartości umowy za okres 10 miesięcy. 

 

 

 

§6. 

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania niżej wymienionych warunków: 

1. warunki szczegółowe dotyczące środków transportu: 

a) liczba miejsc siedzących adekwatna do ilości przewożonych uczniów; 



b) pojazdy powinny być sprawne przez cały okres wykonywania zamówienia i   

gwarantować  maksimum bezpieczeństwa przewożonych uczniów, 

c) sprawny system ogrzewania wnętrza w okresie zimowym, 

d) pojazdy winny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

e) pojazdy winne być ubezpieczone w zakresie OC i NW przez cały okres 

wykonywania zamówienia. 

 

§7. 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody poniesione przez 

osoby przewożone w trakcie realizacji umowy, powstałe w związku i podczas 

wykonywania umowy. 

2. Wykonawca pod warunkiem rozwiązującym w każdym roku okaże polisę 

ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej, nieszczęśliwych wypadków, 

obejmującą  każdy z samochodów używany do realizacji umowy. 

 

§8. 

  

1. Zamawiający wyznacza pracowników Gminy odpowiedzialnych za realizację 

przedmiotu umowy   w osobach Dyrektorów Szkół. 

2. Wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy w   

      osobie………… 

 

§9. 

1. Dowozy odbywać się będą tylko w dni nauki szkolnej. 

2. O wszelkich zmianach w planach zajęć lekcyjnych Wykonawca będzie powiadamiany 

przez Dyrektorów Szkół na 2 dni przed zmianą i przerwą w nauce. 

3. Wykonawca dostosuje czas odjazdów do zmian w planach lekcyjnych. 

 

§10. 

 

1. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę 

warunków umowy. 

     2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania   

usługi innej firmie 

 

§11. 



 

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu nie wykonania, 

lub nienależytego wykonania usługi i zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

§12.  

 

Niniejsza umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z końcem miesiąca, za 

dwumiesięcznym wypowiedzeniem przypadającym na koniec miesiąca. 

 

§13. 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być wykonywane wyłącznie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: 

a) Wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 

b) W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT. 

 

§14. 

 

Właściwym do rozstrzygania sporów na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy dla 

siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny. 

§15. 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§16.  

 

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

  

ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA 

  

  

  
 



 

 
 


