
 

 

Załącznik nr 5 

 

WZÓR UMOWY  
 

Umowa została zawarta w ................, dnia   pomiędzy : 

Gmina Gnojnik 

32-864 Gnojnik 363 

reprezentowanym przez: 

1. Sławomir Paterek – Wójt Gminy Gnojnik 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

  

  

reprezentowanym przez: 

1. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie 
postępowania o zamówienie publiczne na Kompleksowy dowóz młodzieŜy szkolnej do 
Gimnazjum w Gnojniku  prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, Strony 
oświadczają co następuje: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest Kompleksowy dowóz młodzieŜy szkolnej do 
Gimnazjum w Gnojniku określony szczegółowo w opisie tematu zamówienia, który 
stanowi integralną część niniejszej umowy. 

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy 
określony w ust. 1. 

3. Przewóz uczniów dokonywany będzie na podstawie biletów miesięcznych wydawanych 

przez „Wykonawcę” przez okres całego roku szkolnego zgodnie z comiesięczne 

dostarczoną imienną listą uczniów sporządzoną przez Dyrektora Publicznego Gimnazjum 

w Gnojniku. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania listy przewoŜonych 

uczniów w autobusach wykonujących przedmiot zamówienia. W przypadku braku 

moŜliwości przedstawienia przez ucznia biletu miesięcznego, Wykonawca zobowiązany 

jest do przewozu ucznia na podstawie powyŜszej listy.  

4. Zamawiający dopuszcza przewóz młodzieŜy szkolnej na podstawie linii regularnej. 



 

 

 

5. Wykonawca dokonywać będzie przewozu uczniów na trasach określonych  

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do niniejszej 

umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie sporadyczną zmianę godzin przywozu i odwozu uczniów.  

O takiej zmianie powiadomi odpowiednio wcześniej Dyrektor Publicznego Gimnazjum  

w Gnojniku.  

7. Wykonawca zapewni: 

1) wykonanie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do Publicznego 

Gimnazjum w Gnojniku, 

2) przestrzeganie przepisów Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, 

3) zapewnienie kierowców posiadających odpowiednia uprawnienia, 

4) zapewnienie sprawności technicznej pojazdów i naleŜytego stanu sanitarnego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,  

5) bezzwłocznego zapewnienia pojazdu zastępczego w razie awarii pojazdu lub innych 

przyczyn zaistniałych po stronie wykonawcy 

6) terminowe i bezpieczne wykonywanie usług wraz z zapewnieniem opieki uczniom  

w czasie przewozu. 

8. Wykonawca bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo młodzieŜy szkolnej podczas 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

9. Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonania usług wynikających z umowy innemu 

wykonawcy z zastrzeŜeniem § 1 ust. 7 pkt. 1 niniejszej umowy   

 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia prac stanowiących przedmiot umowy Strony ustalają na dzień  
 2011-01-02 . 

2. Prace będące przedmiotem Umowy ukończone zostaną  dnia data zakończenia:  
2011-12-21 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie za przewóz 1 - go ucznia ustala się jako średnią cenę szkolnego biletu 
miesięcznego na trasach I, II i III w wysokości………………… brutto. 



 

 

2. W wymienionej w ust. 1 kwocie zawarty jest podatek VAT w wysokości  ......... % tj. 
……………………. zł.  

3. Cena biletu miesięcznego nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania dowozu.  

4. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będzie następowało według 
faktycznej ilości uczniów z miejscowości objętych przewozem. 

5. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.  

6. Wykonawca wystawi i przedłoŜy fakturę do 7 dni od zakończonego miesiąca dołączając 
miesięczną listę faktycznie wystawionych biletów miesięcznych oraz imienną listą 
uczniów przekazaną Przez Dyrektora Gimnazjum w Gnojniku. 

7. NaleŜność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na 
rachunek bankowy o numerze:    prowadzony 
przez   w terminie 
14 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

8. Strony postanawiają, iŜ zapłata następuje w dniu obciąŜenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

9. W przypadku nieterminowej płatności naleŜności Wykonawca ma prawo naliczyć 
Zamawiającemu odsetki ustawowe za kaŜdy dzień zwłoki. 

§ 4 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 
Umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 700 zł za kaŜdy dzień za 
brak dowozu dzieci do gimnazjum. Kwota ta zostanie potrącona  z miesięcznego 
wynagrodzenia. 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 10% wynagrodzenia obejmującego wykonanie całego przedmiotu 
zamówienia. 

§ 5 

1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna 

było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie  

w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. 

§ 6 

Wykonawca nie moŜe wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, 
które na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych są wykluczone z ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi 
podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

 

 

§ 7 



 

 

1. Zmiana postanowień umowy moŜe nastąpić za zgodą obu Stron wyraŜoną na piśmie pod 

rygorem niewaŜności takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaŜności zmiana postanowień zawartej 
umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla 
Zamawiającego, jeŜeli przy ich uwzględnieniu naleŜałoby zmienić treść oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy.  

§ 8 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 11). 

§ 10 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

§ 11 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa 
dla Zamawiającego. 

     
                     Zamawiający           Wykonawca 


