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UMOWA 
na dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Golina  

w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. na podstawie biletów miesięcznych 

  

Zawarta w dniu …………………………….. r. w Golinie, pomiędzy: 

Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkól w Golinie, ul. Kopernika 12 reprezentowanym przez 

Kierownik ZEAS Annę Górzną,  

Przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Bożeny Gradeckiej 

a Firmą ………………..  wpisaną do księgi rejestru pod nr ………………… zwaną dalej Wykonawcą 

reprezentowaną przez ……………………. 

w -rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym  

zgodnie z przepisami ustawy (art. 10 ust. 1, art. 39-46) z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie gminy Golina do 

placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Golina oraz powrót po zajęciach na podstawie 

zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich 

przewozu w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2017 r. zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym 

wykazem tras oraz godzinami rozpoczęcia i zakończenia zajęć stanowiącym załącznik do niniejszej 

umowy.  

2. Dowóz uczniów będzie odbywać się w oparciu o linie regularne, na podstawie zakupionych biletów 

miesięcznych. 

3. Do korzystania z usług uprawnionych będzie około 340 uczniów: 

a) Szkoła Podstawowa w Golinie, ul. Wolności 20 – 85 uczniów; 

b) Szkoła Podstawowa w Kawnicach, Kawnice 50 – 90 uczniów; 

c) Szkoła Podstawowa w Przyjmie, Przyjma 122 – 25 uczniów; 

d) Gimnazjum w Golinie, ul. Kopernika 12 – 140 uczniów. 

Zamówienie mniejszej ilości usług nie jest traktowane jako odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego i nie daje po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń, w szczególności o odszkodowanie.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę innych rozwiązań przebiegu tras 

dowozu i odwozu uczniów niż zaproponowane przez Zamawiającego jedynie w przypadku rozwiązań 

bardziej praktycznych, efektywnych i korzystnych dla Zamawiającego. 

W takim przypadku Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę na dokonanie zmiany wykazu przebiegu 

tras. 

5. W przypadku wolnych miejsc w autobusie Zamawiający wyraża zgodę na świadczenie usług na rzecz 

mieszkańców poprzez sprzedaż biletów. 

6. Szczegółowe warunki zamówienia określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz               

z załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na 

podstawie ceny za jeden bilet miesięczny …………… zł brutto (cena netto biletu ……. zł + …..% 

podatek VAT, tj. ……….. zł) × ilość uczniów, dla których zakupiono bilety miesięczne w danym 

miesiącu. 

2. Bilety miesięczne wystawione będą w oparciu listę uczniów dowożonych z terenu gminy Golina 

przedłożoną przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bilety miesięczne do Zamawiającego przed rozpoczęciem 

wykonywania usługi w danym miesiącu.  

4. Faktura winna zawierać informację o liczbie sprzedanych biletów miesięcznych, z wyszczególnieniem 

każdej z placówek, do których dowożeni są uczniowie. Do faktury należy każdorazowo załączyć listę 

uczniów, którzy otrzymali bilety miesięczne. 

5. Zapłata nastąpi, po wykonaniu czynności objętych niniejszą umową na podstawie wystawionej faktury 

VAT w terminie do …….... dni od daty jej złożenia u Zamawiającego. 

6. Strony ustalają comiesięczny okres rozliczania usług objętych umową. 

7. Płatnikiem wynagrodzenia za Wykonanie niniejszej umowy będzie:  
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GMINA GOLINA 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Golinie, ul. Kopernika 12, 62-590 Golina,  

NIP: 665-273-35-71. 

8. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze. 

 

§3 

1. Wykaz tras i godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć W placówkach oświatowych na terenie gminy 

Golina stanowi załącznik do umowy. 

2. Strony zgodnie ustalają, że zlecone bądź zaakceptowane przez Zamawiającego zmiany w wykazie           

w zakresie godzin - rozkładu jazdy zobowiązują strony do sporządzenia aneksu. Ilość uczniów objętych 

dowozem w poszczególnych miesiącach będzie wynikała ze sporządzonej listy uczniów dla których 

zostały zamówione i zakupione bilety miesięczne. 

3. Zmiany w ilości uczniów objętych przewozami nie skutkują zmianą ceny biletu miesięcznego. 

4. Wykonawca będzie dokonywał przewozu we wszystkie dni nauki szkolnej oraz dodatkowo w dni                

w których szkoły będą odpracowywać zajęcia (np. w sobotę). 

5. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego stosowania się do godzin dowozu i odwozu ustalonych                 

w wykazie i zatrzymywania się w wyznaczonych miejscach. 

6. Brak staranności w wykonywaniu przedmiotu umowy (znaczne lub częste opóźnienia bądź nie 

przystąpienie choćby jednego dnia do wykonania usługi przewozu) stanowi podstawę do 

natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy ze wszystkimi konsekwencjami 

określonymi w niniejszej umowie, w szczególności w § 4. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że usługi będą świadczone środkami transportu przystosowanymi do 

przewozu młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymagania bezpieczeństwa i kodeksu 

drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. 

8. Wykonawca jest obowiązany posiadać aktualne badania techniczne i wymagane ubezpieczenia 

pojazdów. 

Oprócz ubezpieczenia pojazdów uczestniczących W dowozach Wykonawca zobowiązany jest 

ubezpieczyć również przewożone w ramach umowy osoby od następstw nieszczęśliwych wypadków 

oraz OC. Polisy ubezpieczenia Wykonawca przedkłada na wezwanie Zamawiającego. 

9. W razie uszkodzenia lub awarii pojazdu wykonującego przewóz, Wykonawca zobowiązuje się 

podstawić sprawny technicznie zastępczy autobus. 

10. Do czasu rozpoczęcia usług Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych 

prawem zezwoleń wynikających z ustawy o transporcie drogowym. 
11. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, uzyskanych          

w związku z realizacją niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.            

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 z późn. zm.) i zgodnie z przepisami 

wykonawczymi do tej ustawy. 

 

§ 4 

1. W przypadku nienależytego wykonania umowy, a w szczególności naruszenia § 3 umowy 

Zamawiającemu przysługuje prawo do obniżenia Wynagrodzenia poprzez potrącenie do 5% 

miesięcznego wynagrodzenia brutto z faktury. 

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                    

w wysokości 5% wartości całego zamówienia brutto, tj. w wysokości ………………….. zł  

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                   

w wysokości 5% wartości całego zamówienia brutto, tj. w wysokości ………………… zł,  

3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania dodatkowego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

4. Nałożone kary umowne Wykonawca przekaże Zamawiającemu na Wskazane konto w terminie 14 dni 

od daty doręczenia żądania zapłaty tych kar. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie nałożonych kar umownych, z wynagrodzenia Wykonawcy,            

o których mowa w § 2 poprzez potrącenie z faktur. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w § 7 niniejszej 

umowy, kar umownych Zamawiającemu nie nalicza się. 

 

§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 
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2. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego za uprzednim jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia, przypadającym na koniec miesiąca, w razie niestosowania się przez Wykonawcę do 

wypełniania postanowień niniejszej umowy. 

3. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego bez wypowiedzenia w przypadku rażącego 

naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę. 

 

§6 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy opisze 

i uzasadni zaistniałe okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być 

sporządzony na piśmie. 

2. Zamawiający dopuszcza (jeżeli uzna za uzasadnione) możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy                

w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach: 

a) konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu: 

 z przyczyn zależnych od Zamawiającego. (np. względy techniczne, organizacyjne, 

ekonomiczne), 

 działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności oraz okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Nie uważa się za czynnik zakłócający 

wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji usług, który przy składaniu ofert musi 

być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze 

katastrof). 

b) likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy 

c) zmiana nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych 

d) ustawowa zmiana stawki podatku VAT w sytuacji łącznego spełniania dwóch przesłanek: 

 gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np., gdy spełnienie świadczenia 

byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w 

rozumieniu art. 357 ze znaczkiem 1 Kodeksu Cywilnego, 

e) zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia 

Umowy 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustępie 1, Zamawiającemu przysługuje 

prawo do zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie, który uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana 

zostanie w formie aneksu do umowy. 

 

§ 7 

1. Strony zgodnie ustalają, że przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach 

wymienionych w treści księgi III Kodeksu cywilnego. 

2. Oprócz wypadków wymienionych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od 

umowy w szczególności: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach; 

2) zostanie ogłoszona upadłość, zgłoszony wniosek o upadłość, nastąpi rozwiązanie firmy 

Wykonawcy lub likwidacja działalności; 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie umowy; 

4) Wykonawca nie rozpoczął usług bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

5) Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację usług. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:  

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania                  

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie; 

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru usług lub odmawia bez uzasadnionej 

przyczyny podpisania protokołu odbioru; 

3) Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań wobec Wykonawcy. 

4. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Stronom w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy, w szczególności którejkolwiek z przyczyn wskazanych 

w ust. 1-3. 
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5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usług w toku według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru usług przerwanych oraz usług 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło ż przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada; 

3) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę 

zobowiązany jest do dokonania odbioru usług przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia                  

za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

 

§8 
Wierzytelność Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, nie może być przeniesiona na osobę trzecią                  

w wyniku przelewu wierzytelności, ani na podstawie innego tytułu prawnego bez wyraźnej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie zawartej umowy. 

 

§ 9 
1. Strony ustalają, że żaden zakres usług określony w § 1 niniejszej umowy zgodnie z deklaracją złożoną 

w ofercie Wykonawca nie zamierza powierzać podwykonawcom. Cały zakres usług Wykonawca 

wykona osobiście. 

 

§ 10 

1. Strony ustalają, że wszelka korespondencja będzie kierowana na adresy do doręczeń wskazane niżej: 

1) Zamawiającego –  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Golinie, ul. Kopernika 12,              

62-590 Golina; 

2) Wykonawcy – ………………………………………………………………… 

2. W przypadku zmiany wskazanych wyżej adresów, każda ze stron jest zobowiązana do poinformowania 

o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku braku zgłoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje się, że wszelka 

korespondencja wysyłana na adres wskazany w umowie będzie uważana za skutecznie doręczoną. 

 

§ 11 
Strony oświadczają, że osoby podpisujące niniejszą umowę posiadają uprawnienia do ich reprezentacji                 

i podpisania niniejszej umowy. 

 

§ 12 

Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi 

właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego (miejsce wykonania umowy). 

 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy 

kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych nie stanowią inaczej. 

 

§ 14 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

Zamawiający:         Wykonawca: 

 


