
Zał. nr 5 

 

WZÓR 

UMOWA 
o świadczenie usług przewozowych 

 

zawarta w dniu ......................... w Mogielnicy pomiędzy Gminą Mogielnica reprezentowaną przez dr. 

Sławomira Chmielewskiego – Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z siedzibą w 05-640 Mogielnica 

ul. Rynek 1,  zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,  

a 

-................................................................................................. 

 

działającą na podstawie wpisu do . 

zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, 

reprezentowaną przez: 

3)  

4)  

 

W  oparciu o wyniki  zebranych ofert   WYKONAWCA zobowiązuje się do świadczenia usług dowozu 

dzieci do szkół na terenie Gminy Mogielnica zgodnie z poniższymi warunkami: 

 

§ 1 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na świadczeniu usługi 

zorganizowania i wykonania przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mogielnica w roku 

szkolnym 2021/2022 pojazdami ku temu przystosowanymi, spełniającymi wszelkie warunki wymagane 

przepisami. 

§ 2 

1. Zakres przedmiotu umowy jest tożsamy ze zobowiązaniem wykonawcy zawartym w ofercie, która 

stanowi załącznik do niniejszej umowy i obejmuje dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej 

nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Marszałka 

Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy i Publicznej Szkoły Podstawowej w Michałowicach oraz 

odwiezienie ich ze szkół, w liczbie 123 osób, we wszystkie dni nauki szkolnej. Liczba uczniów może 

ulec zmianie. 

 

2. Zobowiązania stron: 

a) Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić trasy przewozu uczniów i godzinowy rozkład jazdy z 

dyrektorami szkół i modyfikować go po zmianach planów pracy w poszczególnych placówkach 

oświatowych, w przypadku przewozów innych niż regularne. 

b) Przewóz dzieci odbywać się będzie na podstawie imiennych identyfikatorów wydanych przez 

Wykonawcę/na podstawie biletów miesięcznych*. 

c) Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia imiennego wykazu uczniów objętych 

zamówieniem. 

d) Podzlecanie przewozów innym przewoźnikom wymaga pisemnej zgody Zleceniodawcy. 

e) Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia podróżnym warunków bezpieczeństwa i 

należytego standardu, wymaganych przy wykonywaniu przewozu osób. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się miesięczne wynagrodzenie/ wynagrodzenie 

średnie*  …………..…..zł brutto (słownie:…………………….) od jednego dziecka, w tym podatek 

VAT w wysokości …. % tj.  …….…zł (słownie:……………). 

2. Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia określa się na kwotę 

……….. zł (słownie: ………………………), w tym podatek VAT …………………. zł.  

Wynagrodzenie może ulec zmianie w związku ze zmianą liczby dowożonych uczniów. W przypadku 

takiej zmiany, nowa kwota zostanie ustalona w sposób podany w Specyfikacji Istotnych Warunków 



Zamówienia w punkcie dotyczącym sposobu obliczenia ceny oferty. 

3. Zamawiający będzie przekazywał należność na konto Wykonawcy na podstawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca z zestawieniem sprzedanych 

imiennych biletów miesięcznych. 

4. Ustala się termin płatności 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego właściwego dokumentu. 

5. W okresie trwania umowy nie dopuszcza się zmian cen za świadczenie usługi. 

 

§ 4 

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 1 września 2021 r. 

Termin zakończenia realizacji zamówienia: 30 czerwca 2022 r.    

 

§ 5 

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonane lub opóźnione kursy  z przyczyn od 

niego niezależnych. Z obowiązku dokonania przewozu nie zwalnia Wykonawcy awaria pojazdów 

służących do dokonania przewozu. 

2. W przypadku awarii środka transportu lub niedopuszczenia do jazdy go przez policję lub inne 

organy do tego uprawnione, Zleceniobiorca zobowiązuje się do usunięcia  awarii w trybie 

natychmiastowym, a w przypadku braku takiej możliwości zobowiązuje się do zapewnienia innego 

środka transportu o tożsamym standardzie w ciągu  30  min od chwili wystąpienia awarii bez  

dodatkowego  wynagrodzenia. 

3. Wykonawca zapewnia porządek w trakcie wykonywania przewozu. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich norm dotyczących bezpieczeństwa 

podróżnych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z osobami wyznaczonymi przez 

zamawiającego do opieki w trakcie przewozów.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia, wskazanemu przez zamawiającego, Opiekunowi 

przebywania w każdym autobusie wykonującym przewóz, na podstawie zaświadczenia przez siebie 

wydanego. 

§ 6.  

Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§ 7 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy. 

2. Za obustronnym porozumieniem strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego 

okresu jej wypowiedzenia. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku 

nienależytego wywiązywania się wykonawcy z postanowień niniejszej umowy, po jednokrotnym 

wezwaniu wykonawcy do naprawienia nieprawidłowości. 

 

§ 8 

Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) za nieuzasadnione odwołanie kursu autobusowego – 10% wynagrodzenia wyliczonego za 

miesiąc, w którym nastąpi zdarzenie. 

b) za odstąpienie od wykonania umowy bez uzasadnionej przyczyny – 50% szacunkowej wartości 

umowy. 

c) gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności o których mowa w § 7 pkt 3 - 30 

% szacunkowej wartości umowy, 

2. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.  

3. Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne. 

 



§  9 

1. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego 

swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 

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

Zamawiającego rzeczowo sąd powszechny. 

 

§  10 

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

 

§  11 

Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,  po dwa dla 

każdej ze stron. 

 

 

               ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 

 

 

 

 

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

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

 

 

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

 

 

 


