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Załącznik nr 2 do SIWZ -  Projekt umowy      
 

                                                      
UMOWA 

 

zawarta w dniu  ……………. w Domaszowicach, pomiędzy  
Gminą Domaszowice  z siedzibą w Domaszowicach, ul. Główna 26, 46-146 
Domaszowice zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu której 
działa: Wójt Gminy – Zenon Kotarski 
a 
……………………………………………… 
zwanym w dalszej części treści umowy Wykonawcą 

Stosownie do przeprowadzonego postępowania przetargowego z dnia ……………. 
na Przewóz dzieci i młodzieży z terenu gminy Domaszowice do i z placówek 
oświatowych wraz z pełnieniem opieki strony zawierają niniejszą umowę,                
o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą 
na przewozie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domaszowice do i z placówek 
oświatowych, tj. Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach, Szkoły 
Podstawowej w Polkowskiem, Publicznego Przedszkola w Domaszowicach wraz z 
pełnieniem opieki w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.01.2017 
r. do 31.12.2017 r., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych, 
ferii oraz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wyznaczonych przez 
dyrektorów placówek oświatowych. 
2. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania usługi określa treść Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia dla przeprowadzonego przetargu 
nieograniczonego, stanowiąca integralną część umowy. 
3. Przewozy wykonywane będą w oparciu o  plan dowozów ustalony przez 
Wykonawcę w oparciu o harmonogram pracy placówek oświatowych w 
uzgodnieniu ze wskazaną przez Zamawiającego osobą. Ustalenia te mogą ulegać 
zmianie w trakcie roku szkolnego. 
 

§ 2 
1. Wykonawca ustalony  plan trasy oraz czas przejazdów jest zobowiązany 
dostosować do zaistniałych zmian w harmonogramie pracy placówek oświatowych  
według telefonicznych dyspozycji, z zastrzeżeniem ust. 2-3 
2. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania  Wykonawcy o zaistniałych 
zmianach  co najmniej na 3 dni przed ich wystąpieniem. 
3. Wykonawca ustali plan trasy oraz czas przejazdów po zaistniałych zmianach i 
dostarczy go Zamawiającemu do akceptacji co najmniej na 2 dni przed dniem 
wystąpienia zmian. 
4. O każdej zmianie w realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 
powiadomić Zamawiającego. 
5. Zamawiający ustanawia osobę odpowiedzialną za zgłaszanie telefonicznych 
dyspozycji i odpowiedzialną za realizację zamówienia: ………………………. 
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6. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia: 
………………… 
 

§ 3 
1. Wykonawca będzie wykonywać  kursy dowozu i odwozu uczniów do placówek 
oświatowych na terenie gminy Domaszowice tj., do i z: 
- Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego (ZGS) w Domaszowicach, ul. Kolejowa 3, 
- Szkoły Podstawowej w Polkowskiem, Polkowskie 52, 
- Publicznego Przedszkola w Domaszowicach, ul. Sportowa 2. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczniów. W czasie 
obowiązywania umowy dopuszczalne są zwiększenia lub zmniejszenia liczby 
uczniów ze względu na ruch uczniów w trakcie roku szkolnego spowodowany m.in. 
zmianą miejsca zamieszkania lub zmianą szkoły. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dni nauki szkolnej w czasie 
realizacji zamówienia, spowodowanej organizacją pracy placówek oświatowych. 

 
§ 4 

1. Miesięczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 
zostanie naliczone w następujący sposób: 
(cena brutto biletu na odcinku trasy nr 1* x liczba osób na danym odcinku) + (cena 
brutto biletu na odcinku trasy nr 2* x liczba osób na danym odcinku) + …….. + (cena 
brutto biletu na odcinku trasy nr 24* x liczba osób na danym odcinku) = miesięczne 
wynagrodzenie 
* wykaz odcinków tras zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 
1 do niniejszej umowy, np. odcinek trasy nr 1 to Woskowice Górne – ZGS w 
Domaszowicach – Woskowice Górne, odcinek trasy nr 2 to Świbne – ZGS w 
Domaszowicach - Świbne, itd. 
Cena brutto biletu oznacza cena brutto biletu miesięcznego. 
2. Cena poszczególnych biletów miesięcznych, określonych w formularzu cenowym, 
jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie od dnia podpisania umowy do dnia 
31.12.2017 r.  
3. Wykonawca zapewni opiekę nad uczniami w czasie dowozu/odwozu do 
placówek oświatowych. Liczba opiekunów w autobusie musi być tak skalkulowana, 
aby zapewnić pełną opiekę nad dziećmi przedszkolnymi, szkolnymi i młodzieżą 
gimnazjalną. W przypadku braku sprawowania należytej opieki nad ww. osobami 
Zamawiający może, bez dodatkowego wynagrodzenia, żądać od Wykonawcy 
zwiększenia liczby opiekunów.  

 
§ 5 

1. Rozliczenie odbędzie się na podstawie comiesięcznych faktur wystawianych przez  
Wykonawcę. 
2. Płatności następować będą przelewem na konto Wykonawcy, po wykonaniu 
usługi, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury do 
Urzędu Gminy Domaszowice. Faktura powinna być wystawiana na Gminę 
Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, NIP 752-13-73-411. 
3. Faktury regulowane będą na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze. 
4. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą faktura 
wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać oświadczenia (lub dowody 
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zapłaty) Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności 
za zrealizowane usługi. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie kwot, które 
były należne Podwykonawcy. 
5. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy z którym zawarli 
przedłożone Zamawiającemu umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są 
usługi, lub nie przedłożenia oświadczeń lub dowodów o których mowa w ust. 4 
Zamawiający wdraża postępowanie określone w art. 143 c prawa zamówień 
publicznych. 

 
§ 6 

1. Strony dopuszczają możliwość powierzenia wykonania usług objętych niniejszą 
umową dla Podwykonawców.  
2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia projektu umowy z Podwykonawcą 
Zamawiającemu do akceptacji. Po akceptacji przez Zamawiającego projektu umowy 
Wykonawcy z Podwykonawcą, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę 
zawartą z Podwykonawcą, tożsamą z uprzednio zaakceptowanym projektem 
umowy przez Zamawiającego.  
3. Zapisy umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, nie mogą być 
sprzeczne z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą.  
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi 
wykonane przez Podwykonawcę.  
5. Do Podwykonawców stosuje się odpowiednio uregulowania niniejszej umowy 
dotyczące zarówno praw jak i obowiązków Wykonawcy. 

 
§ 7 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości, punktualne 
i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy określone w § 1. 
2. Wykonawca oświadcza, iż dołoży najwyższej staranności w celu zabezpieczenia 
właściwych warunków wykonywania przewozu osób pod względem szczególnego 
bezpieczeństwa korzystających z komunikacji dzieci szkolnych. 
3. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest odpowiedzialny za:  
a) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny wewnątrz pojazdu, podczas 
przewozu oraz postoju, 
b) zapewnienie przewozu dzieci i młodzieży zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
szczególnie zapewnienie kierowców o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
c) stan techniczny pojazdów oraz punktualność dowozów, 
d) wyposażenie pojazdów w telefon komórkowy, który będzie służył między innymi 
do informowania opiekunów prawnych dzieci o zaistniałej nagłej awarii. 
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczących przewożonych dzieci i młodzieży, pracowników i osób 
trzecich, a powstałych w związku z usługami określonymi w § 1 niniejszej umowy w 
tym także, szczególnie związanych z ruchem pojazdów mechanicznych.  
5. Wykonawca oświadcza, że prowadzona przez niego działalność gospodarcza w 
postaci przewozu osób jest objęta ubezpieczeniem OC w zakresie podstawowym 
oraz posiada ubezpieczenie NW na cały okres obowiązywania umowy.  
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od kierowcy aktualnie wykonującego 
przewóz do przedłożenia dokumentów, uprawnień potrzebnych do realizacji 
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zamówienia, tj. oryginały m.in.: prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ważne polisy 
ubezpieczeniowe. 
7. Przewóz dzieci i młodzieży odbywać się może tylko z bezpośrednim opiekunem. 
Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie przewozów do i z placówek oświatowych 
zapewnia Wykonawca. 
8. W razie wystąpienia awarii środka transportowego Wykonawca zapewnia 
zastępczy środek transportu o równoważnym standardzie technicznym. 
9. Wykonawca zapewnia pojazdy dostosowane do przewozu odpowiedniej liczby 
dzieci i młodzieży na poszczególnych trasach posiadające, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oznakowanie dla przewozu dzieci i młodzieży oraz 
miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych. 
10. Wykonawca będzie przewozić dzieci i młodzież i pozostałych pasażerów w 
liczbie nie większej niż jest określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 
11. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przebiegiem tras zgodnie z którymi ma być 
świadczona przedmiotowa usługa oraz ze stanem dróg i nie wnosi do nich żadnych 
zastrzeżeń. 

 
§ 8 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przewozów, szczególnie w zakresie: 
1) punktualności; 
2) oznakowania pojazdów służących do wykonywania zamówienia; 
3) ogrzewania i warunków sanitarnych i technicznych. 

 
§ 9 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu: 
1)  z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z winy Wykonawcy w wysokości 
trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy z miesiąca poprzedzającego 
odstąpienie, 
2) za nieterminowy przewóz dzieci w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu rozwiązania umowy z 
winy Zamawiającego w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia 
Wykonawcy z miesiąca poprzedzającego odstąpienie. 
3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę 
umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar z bieżącego 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
§ 10 

1. Wykonawca oświadcza, że osoby realizujące czynności w ramach przedmiotu 
umowy - osoby kierujące pojazdem (autobusem) będą zatrudnione na umowę o 
pracę. 
2. Zamawiający w trakcje realizacji umowy może żądać od Wykonawcy lub 
Podwykonawcy kopi umów o pracę zawartych z osobami określonymi w pkt 1., przy 
pomocy których realizowana jest usługa. Kopia umowy powinna zostać dostarczona 
w ciągu 5 dni, powinna być zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. 
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3. W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  
5. W przypadku nie dostarczenia w terminie 5 dni  kopi umów o pracę   
Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 
kary umownej  w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

 
§ 11 

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania  
1 miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku niewykonywania lub 
wadliwego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań zawartych w niniejszej 
umowie skutkujących dezorganizacją pracy placówek oświatowych. 

 
§ 12 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo  
zamówień publicznych pod rygorem nieważności muszą mieć formę pisemną (aneks 
do umowy). 
2. W przypadku wystąpienia zmian określonych w pkt. 16 SIWZ oraz określonych                 
w ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji IV.5  „zmiana umowy”  Zamawiający 
dopuszcza aneksowanie niniejszej umowy o te zmiany. 

 
§ 13 

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, lub dalsze wykonanie umowy może zagrażać istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  Zamawiający 
może rozwiązać umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 14 

1. Od obowiązków wynikających z niniejszej umowy Strony mogą być zwolnione 
tylko w przypadkach zaistnienia okoliczności nieprzewidywalnych i niezależnych 
od woli stron (siła wyższa) i które nastąpiły po zawarciu umowy, uniemożliwiając jej 
wykonanie w całości lub części takie jak pożary, powodzie, trzęsienie ziemi, wojna, 
zarządzenia władz państwowych itp. w rozumieniu K.C. 
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą strony są zobowiązane do 
niezwłocznego powiadomienia strony drugiej. 

 
§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164) oraz inne właściwe przepisy. 
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§ 16 
W sprawach spornych strony poddają się orzecznictwu sądu właściwego dla 
siedziby Zamawiającego. 

 
§ 17 

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz 2 
egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 
 
Wykonawca         Zamawiający             
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 Załącznik nr 1 
Nazwa i adres Wykonawcy                                                      
lub pieczęć Wykonawcy 

FORMULARZ  CENOWY 
 

Nr 
odcinka 

trasy 

 
Odcinek trasy 

Cena brutto 
biletu 

miesięcznego 

1. Woskowice Górne - ZGS w Domaszowicach – Woskowice Górne  

2. Świbne - ZGS w Domaszowicach - Świbne  

3. Polkowskie - SP Polkowskie - Polkowskie  

4. Polkowskie - ZGS w Domaszowicach - Polkowskie  

5. Włochy - SP Polkowskie - Włochy  

6. Włochy - PP w Domaszowicach - Włochy  

7. Włochy - ZGS w Domaszowicach - Włochy  

8. Dziedzice - PP w Domaszowicach - Dziedzice  

9. Dziedzice - ZGS w Domaszowicach - Dziedzice  

10. Strzelce - PP w Domaszowicach - Strzelce  

11. Strzelce - ZGS w Domaszowicach - Strzelce  

12. Gręboszów - PP w Domaszowicach - Gręboszów  

13. Gręboszów - ZGS w Domaszowicach - Gręboszów  

14. Sułoszów - ZGS w Domaszowicach - Sułoszów  

15. Zalesie - PP w Domaszowicach - Zalesie  

16. Zalesie - ZGS w Domaszowicach - Zalesie  

17. Siemysłów - PP w Domaszowicach - Siemysłów  

18. Siemysłów - ZGS w Domaszowicach - Siemysłów  

19. Nowa Wieś - PP w Domaszowicach – Nowa Wieś  

20. Nowa Wieś - ZGS w Domaszowicach – Nowa Wieś  

21. Zofijówka – PP - Zofijówka  

22. Zofijówka – ZGS w Domaszowicach - Zofijówka  

23. Wielołęka - PP w Domaszowicach - Wielołęka  

24. Wielołęka - ZGS w Domaszowicach - Wielołęka  

 

Ceny podane w formularzu uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia. 
 

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                               …………………………………………………….                                                                                                                         
                                                                                                                            Podpis/y osoby/osób uprawnionych do składania  
                                                                                                                                      oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
                                                                                                                                                   oraz pieczątka/ pieczątki 


