
 

 
dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, 

Poddziałanie 9.1.1. Wsparcie kształcenia ogólnego 

Nr wniosku 

 

RPOP.09.01.01-IP-02-16-0001/15 

 

Tytuł projektu "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" 

Beneficjent Gmina Namysłów 

 

 

UMOWA  
 

zawarta w dniu ………….r. pomiędzy  
Gminą Domaszowice z siedzibą w Domaszowicach, ul. Główna 26, 46-146 
Domaszowice (NIP: 752-13-73-411, REGON: 531413136), w imieniu której działa Wójt 
Gminy Domaszowice – Zenon Kotarski 
zwaną dalej Zamawiającym  
a 
……………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
 

§ 1 
1. Zamawiający, zgodnie z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 

…………… r. zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przewozów dzieci i 
młodzieży do i z zajęć dodatkowych w ramach projektu „Klucz do kompetencji 
w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” do i ze Szkoły 
Podstawowej w Domaszowicach. 

2. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania usługi określa treść zapytania 
ofertowego 

3. Integralną częścią niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe i oferta Wykonawcy. 
4. Wykonawca zapewni opiekę nad uczniami w czasie dowozu/odwozu do 

placówek oświatowych.  
5. Kierowca pojazdu nie może jednocześnie sprawować opieki nad dziećmi i 

młodzieżą. 
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu umowy. 
 

§ 2 

1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie od 28.04.2018 r. do 19.04.2018 r.                      
 

§ 3 
Strony do wzajemnych uzgodnień przy realizacji umowy delegują koordynatorów: 
1) Zamawiający:  …………………. 
2) Wykonawca:    ………………...... 

 
§ 4 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia planu trasy oraz czasu przejazdów i 
przekazania tych informacji Zamawiającemu najpóźniej do dnia 23.04.2018 r.  

2. O każdej zmianie w realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości, 
punktualne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy określonego 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 i młodzieży. 

3. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest odpowiedzialny za: 
1) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny wewnątrz pojazdu, 

podczas przewozu oraz postoju, 
2) zapewnienie przewozu dzieci i młodzieży zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, szczególnie zapewnienie kierowców o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych, 

3) stan techniczny pojazdów oraz punktualność dowozów. 
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 NNW na cały okres obowiązywania 
umowy.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od kierowcy aktualnie 
wykonującego przewóz, przedłożenia dokumentów, uprawnień potrzebnych do 
realizacji 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 zgodnie z obowiązującymi przepisami oznakowanie dla 
przewozu dzieci i młodzieży, oraz miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych 
osób. 

10. Wykonawca będzie przewozić dzieci i młodzież 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. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przewozów. 
13.  
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§ 6 
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem usług, na podstawie którego 

dokonał wyliczenia ceny i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. 
 

§ 7 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1)  z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 500,00 zł, 

2) za nieterminowy przewóz dzieci i młodzieży w wysokości 100,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek. 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od 
wykonania umowy z przyczyn zawinionych leżących po stronie Zamawiającego, 
w wysokości 500,00 zł. 

2. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
karę umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.   

3. Strony za obopólnym pisemnym porozumieniem mogą odstąpić od naliczania 
kar umownych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar z bieżącego 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
§ 8 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się na 
podstawie faktury VAT wystawionej po wykonaniu całego przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktury w terminie określonym w 
obowiązujących przepisach prawa. 

3. Fakturę należy wystawiać na: Gminę Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 
Domaszowice, NIP 752-13-73-411. 

4. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona 
Wykonawcy. 

5. Zamawiający za prawidłowo wystawioną fakturę zobowiązuje się zapłacić                      
w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

6. Za datę zapłaty strony ustaliły dzień obciążenia konta bankowego 
Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazane będzie na konto podane                        
w fakturze VAT. 

8. Za zwłokę w realizacji zapłaty Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 
ustawowe.  

 
§ 9 

1. Umowa może być rozwiązana w drodze pisemnego porozumienia. 
2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy może nastąpić w przypadku 

niewłaściwej realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę i wymaga 
pisemnego uzasadnienia. 

3. Wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę skutkuje naliczeniem kar umownych  
z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 
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4. W przypadku rozwiązania umowy z jakichkolwiek przyczyn, strony dokonają 
oceny zakresu i wartości faktycznie wykonanych prac zgodnie ze stanem na 
dzień ustania umowy. 

 
§ 10 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, 
Zamawiającemu bez ujemnych dla siebie skutków prawnych, przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć                 
w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego 
wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy; odstąpienie od 
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia 
przez Zamawiającego wiadomości o powyższej okoliczności, 

3) niewykonywania lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę 
zobowiązań zawartych w niniejszej umowie skutkujących dezorganizacją 
pracy placówek oświatowych, odstąpienie od umowy w tym wypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od daty wystąpienia  powyższych okoliczności,  

2. Jeżeli Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu  
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu - zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego - Zamawiający może od 
umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót 
innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, odstąpienie od 
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty upływu 
terminu wyznaczonego do zmiany sposobu wykonania prac. 

3. Odstąpienie od umowy określone w ust. 1 pkt. 2-3 i ust. 2 nastąpi z winy 
Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

 
§ 11 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, 
wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem 
nieważności. 

2. Zmiana terminu realizacji umowy: 

1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru 
najkorzystniejszej oferty, 
2) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających 
realizację zamówienia w zakładanym terminie. 

3. Zmiany terminów i warunków płatności: 

1) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do 
umowy, 
2) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań 
zaproponowanych przez Wykonawcę. 

4. Pozostałe zmiany: 
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1) zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy 
organizacyjnoprawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych 
identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne, 
2) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i 
rachunkowych w umowie. 

 
§ 12 

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 
Kodeksu cywilnego. 

2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą strony są zobowiązane do 
niezwłocznego powiadomienia strony drugiej. 

 
§ 13 

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową strony poddadzą 
pod rozstrzygnięcie rzeczowo i miejscowo właściwego sądu dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 14 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz właściwe przepisy szczególne. 

 
§ 15 

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2                     
egz.  otrzymuje Zamawiający i 1 egz. Wykonawca. 
 
 
 

Zamawiający:                                                                            Wykonawca:          
 
 


