
 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 

 

UMOWA nr PR-I.2151.2.2017 
 

zawarta w dniu ……………………… 2017 r. pomiędzy Gminą Gorzyce, adres:                                  

ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce, reprezentowaną przez  Wójta Gminy Gorzyce – Leszka 

Surdego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marty Mazur-Matyka zwaną dalej 

„Usługobiorcą” 

a: 

 

………………………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

………………………………………………………….………………………………………..... 

zwanym dalej „Usługodawcą”  

 

o następującej treści:   

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Usługodawcę przewozu uczniów klas III szkół 

podstawowych z terenu Gminy Gorzyce uczestniczących w zajęciach nauki pływania w ramach 

realizacji projektu „Umiem pływać-jestem bezpieczny 2017” - na trasie pomiędzy ww. szkołami 

a pływalnią krytą „Błękitna Fala” w Sandomierzu przy ulicy Zielnej 6. 

 

§ 2 

1. Szczegółowy harmonogram tygodniowy przewozów zawierający adresy szkół, godziny 

odjazdów i przyjazdów określa załącznik nr 1 do umowy. 

2. Załącznik nr 1 określony w ust. 1. Stanowi integralną część umowy i może być jednostronnie 

zmieniony przez Usługobiorcę.  

 

§ 3 

Strony umowy uzgadniają, że usługi będące przedmiotem umowy wykonywane będą od 1 lutego 

2017 r. do 30 czerwca 2017 r.  

 

§ 4 

1. Przewozy dokonywane będą: 

1) autobusem marki …………….. , z ………. miejscami siedzącymi dla grup łączonych z:  

a) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach, 

b) Zespołu Szkół w Gorzycach, 

c) Zespołu Szkół we Wrzawach 

2) autobusem  marki …………….  z ………….miejscami siedzącymi dla grup dzieci z: 

a) Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks.  Adama Osetka w Gorzycach, 

b) Zespołu Szkół w Gorzycach,  

c) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni, 

d) Zespołu Szkół we Wrzawach; 

e) Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach, 

f) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach. 

 

2. Usługodawca zapewnia, że autobusy wymienione w ust. 1 znajdują się w stanie technicznym 

gwarantującym prawidłowe i bezpieczne wykonywanie przewozów.  

 



 

 

 

 

 

 

 

§ 5 

1. Usługobiorca oświadcza, że na podstawie odrębnych uzgodnień z dyrektorami 

poszczególnych szkół, wymienionych w §4 ust. 1, zapewni sprawowanie opieki nad uczniami 

w czasie przewozu.  

2. Usługobiorca zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczniów 

w czasie przewozu.  

3. O powstaniu szkody określonej w ust. 2 Usługodawca jest zobowiązany zawiadomić 

Usługobiorcę niezwłocznie po jej wykryciu i w terminie nie dłuższym niż 4 dni.  

 

§ 6 

1. Strony umowy uzgadniają jednostkowe ceny przewozu: 

1) za jednorazowy przewóz autobusem osób wskazanych w § 4 ust 1 pkt.1 lit. a, b, c: 

………... zł netto + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, co wynosi 

brutto …………zł (słownie: sto ……………………………………..); 

2) za jednorazowy przewóz autobusem osób wskazanych § 4 ust 1 pkt.2 lit. a, b, c, d, e, f: 

……………. zł netto + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, co 

wynosi brutto …………… zł (słownie: ……………………………………..). 

2. Za wykonane przewozy Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie będące suma iloczynów 

wykonanych faktycznie przewozów i cen jednostkowych określonych w ust. 1. 

3. Strony umowy uzgadniają, ze wynagrodzenie należne Usługodawcy płatne będzie po 

zakończeniu każdego miesiąca realizacji umowy. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem bankowym na podstawie faktury VAT wystawionej 

przez Usługodawcę, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Usługobiorcę.  

5. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Usługodawcę będzie pisemne potwierdzenie 

wykonania przewozów – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. 

 

§ 7 

1. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Usługodawcę lub podwykonawcę osób na 

podstawie umowy o pracę. 

1) Usługobiorca wymaga, aby Usługodawca wskazał iż osoby wykonujące następujące 

czynności były zatrudnione na umowę o pracę: 

a. czynności związane z kierowaniem pojazdami silnikowymi służącymi do 

przewozu osób. 

2) Osoby wykonujące czynności o których mowa w pkt. 1 lit. a mają zostać zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

3) Sposobu dokumentowania i kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1  

pkt. 1 lit. a.: 



 

 

 

 

 

a. Usługodawca (lub podwykonawca) z którym zostanie zawarta umowa na 

realizację zamówienia publicznego dostarczy przed rozpoczęciem usługi 

zanonimizowane kopie umów zawartych z osobami które będą 

wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia 

wraz zanonimizowaną kopią formularza ZUS ZUA. Osoby te muszą być 

zatrudnione przez cały czas trwania umowy. 

b. W trakcie realizacji usługi Usługobiorca zastrzega sobie prawo do kontroli 

zatrudnienia osób o których mowa w ust.1 pkt. 1 lit. a. Usługodawca                     

w terminie 5 dni na każde żądanie Usługobiorcy przedstawi Usługobiorcy 

zanonimizowane kopie umów o pracę osób zatrudnionych, o których 

mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a. Ponadto Usługodawca przedstawi 

Usługobiorcy druk DRA i do tego zanonimizowany załącznik RCA                    

z elektronicznym lub pocztowym dowodem przesłania z którego będzie 

wynikał dowód opłacenia składek do ZUS za osoby o których mowa w 

ust. 1 pkt. 1 lit. a. 

2. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: 

- w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i b 

Usługodawca będzie każdorazowo płacił Usługobiorcy karę w wysokości 1 000,00 PLN. 

§ 8 

W przypadku awarii pojazdu, Usługodawca musi zapewnić przewóz zastępczym pojazdem 

odpowiadającym wymaganiom określonym w §4. 

 

§ 9 

Usługodawca oświadcza, że posiada aktualne: zezwolenia, licencje i pozwolenia wymagane 

przepisami prawa do wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 10 

W związku z realizacją przedmiotu umowy Usługodawca: 

1) ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przewożonym osobom w zakresie 

określonym w zawartej umowie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

2) ma prawo odmówić wykonania przewozu, bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji 

finansowych, w wypadku nie zapewnienia przez Usługobiorcę opieki nad  uczniami 

w czasie przewozu. 

 

§ 11 

1. Strony umowy uzgadniają, że Usługodawca zapłaci Usługobiorcy kary umowne za: 

1) niewykonanie przewozu, w wysokości 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych) za jeden 

niewykonany przewóz; 

2) odstąpienie od umowy z przyczyny leżącej po stronie Usługodawcy, w wysokości 3 000 

zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych). 



 

 

 

 

 

2. Strony umowy uzgadniają, że Usługobiorca zapłaci Usługodawcy karę umowne za 

odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, w wysokości 1000 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych). 

3. Strony umowy uzgadniają, że kary określone w ust. 1 mogą być potrącone z wynagrodzenia 

przysługującego Usługodawcy. 

 

§ 12 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 

W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy polskiego Kodeksu cywilnego. 

 

§ 14 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. 

W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego 

rozpatrzenia będzie sąd siedziby Usługobiorcy.  

 

§ 15 

Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Usługobiorcy a jeden dla Usługodawcy. 

 

 

Usługodawca: Usługobiorca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

do umowy PR-I.2151.2.2017 

z dnia …………...2017 

Szczegółowy tygodniowy harmonogram przewozów w okresie od 1.02.2017 r. do 30.06.2017 r. 

Dzień 

tygodnia 

               Godziny Zespół 

Szkolno-

Przedszkolny 

w Sokolnikach                

ul. 

Sandomierska 

80,  Sokolniki,  

39-432 

Gorzyce, 

 

Zespół Szkół 

w 

Gorzycach, 

ul. Edukacji 

Narodowej 3 

39-432 

Gorzyce 

Szkoła 

Podstawowa 

nr 1 im. ks. 

Adama Osetka 

ul. Szkolna 45, 

39-432 

Gorzyce 

Zespół Szkół we 

Wrzawach, 

Wrzawy 490 , 

39-432 Gorzyce, 

 

Zespół Szkół 

Szkolno-

Przedszkolny w 

Trześni, ul. 

Szkolna 

2,Trześń, 39-432 

Gorzyce, 

 

Szkoła 

Podstawowa im. 

Stanisława 

Jachowicza w 

Furmanach, ul. 

Kościelna 2,  39-

400 Tarnobrzeg 

odjazdów przyjazdów 

poniedziałek Sokolniki-

Sandomierz 

Sandomierz- 

Sokolniki 

 

  15 osób      

Gorzyce-

Sandomierz 

Sandomierz-  

Gorzyce 

 

   15 osób     

   15 osób     

Trześń-

Sandomierz 

Sandomierz- 

Trześń 

 

      15 osób  

wtorek Gorzyce-Wrzawy-

Sokolniki- 

Sandomierz 

Sandomierz- 

Sokolniki-Wrzawy-

Gorzyce 

 

  5 osób 7 osób  3 osoby   

Gorzyce-

Sandomierz 

Sandomierz-  

Gorzyce 

 

   15 osób     

środa Sokolniki- 

Sandomierz 

Sandomierz- 

Sokolniki 

 

  15 osób      

Gorzyce- 

Sandomierz 

Sandomierz- 

Gorzyce 

 

    14 osób    

Gorzyce- 

Sandomierz 

Gorzyce- 

Sandomierz 

 

   15 osób     



 

 

 

 

 

*grupa połączona 

czwartek Wrzawy- 

Sandomierz 

Sandomierz- 

Wrzawy 

 

     15 osób   

Gorzyce- 

Sandomierz 

Sandomierz- 

Gorzyce 

 

   15 osób     

piątek Furmany- 

Sandomierz 

Sandomierz- 

Furmany 

 

       10 osób 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

do umowy PR-I.2151.02.2017 

z dnia ……………………2017 r. 

 

 

 

 

 

POTWIERDZENIE 

WYKONANIA PRZEWOZU 

 

Potwierdza się prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy nr PR-I.2151.02.2017                    

z dnia …………………………2017 r. zawartej pomiędzy Gminą Gorzyce jako Usługobiorcą a firmą 

……………………………… jako Usługodawcą, zgodnie z poniższymi tabelami odbytych przewozów 

uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzyce uczestniczących w zajęciach z nauki 

pływania w ramach realizacji projektu „Umiem pływać-jestem bezpieczny 2017”. 

  

 
Usługa była świadczona w miesiącu: …………………………………………2017 r. 

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach   - grupa I (bus) 

Lp. Data wykonania usługi 

 Dzień/miesiąc/rok 

Dowóz na basen Powrót z basenu 

    

    

    

    
Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………….. 

podpis - dyrektora szkoły 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach   - grupa II  (bus) 

Lp. Data wykonania usługi 

 Dzień/miesiąc/rok 

Dowóz na basen Powrót z basenu 

    

    

    

    
Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………….. 

podpis - dyrektora szkoły 

 

 

 



 

 

 

 

 

Zespół Szkół w Gorzycach- grupa I (bus) 

Lp. Data wykonania usługi 

 Dzień/miesiąc/rok 

Dowóz na basen Powrót z basenu 

    

    

    

    
Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………….. 

podpis - dyrektora szkoły 

Zespół Szkół w Gorzycach - grupa II (bus) 

Lp. Data wykonania usługi 

 Dzień/miesiąc/rok 

Dowóz na basen Powrót z basenu 

    

    

    

    
Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………….. 

podpis - dyrektora szkoły 

 

Zespół Szkół w Gorzycach - grupa III (bus) 

Lp. Data wykonania usługi 

 Dzień/miesiąc/rok 

Dowóz na basen Powrót z basenu 

    

    

    

    
 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………….. 

podpis - dyrektora szkoły 

 

Zespół Szkół w Gorzycach - grupa IV (bus) 

Lp. Data wykonania usługi 

 Dzień/miesiąc/rok 

Dowóz na basen Powrót z basenu 

    

    

    

    
 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………….. 

podpis - dyrektora szkoły 



 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół w Gorzycach - grupa V (bus) 

Lp. Data wykonania usługi 

 Dzień/miesiąc/rok 

Dowóz na basen Powrót z basenu 

    

    

    

    
Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………….. 

podpis - dyrektora szkoły 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks.  Adama Osetka w Gorzycach-I grupa (bus) 

Lp. Data wykonania usługi 

 Dzień/miesiąc/rok 

Dowóz na basen Powrót z basenu 

    

    

    

    
Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………….. 

podpis - dyrektora szkoły 

 

Zespół Szkół we Wrzawach- I grupa (bus) 

Lp. Data wykonania usługi 

 Dzień/miesiąc/rok 

Dowóz na basen Powrót z basenu 

    

    

    

    
Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………….. 

podpis - dyrektora szkoły 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni- (bus) 

Lp. Data wykonania usługi 

 Dzień/miesiąc/rok 

Dowóz na basen Powrót z basenu 

    

    

    

    
Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………….. 

podpis - dyrektora szkoły 



 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Furmanach- (bus) 

Lp. Data wykonania usługi 

 Dzień/miesiąc/rok 

Dowóz na basen Powrót z basenu 

    

    

    

    
 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………….. 

podpis - dyrektora szkoły 

 
 
 

Grupa łączona dla szkół: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach  - grupa III   

Zespół Szkół w Gorzycach - grupa VI  

Zespół Szkół we Wrzawach- II grupa  

Lp. Data wykonania usługi 

 Dzień/miesiąc/rok 

Dowóz na basen Powrót z basenu 

    

    

    

    

 
Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………….. 

podpis - dyrektora szkoły 

 

…………………………………………….. 

podpis - dyrektora szkoły 

 

…………………………………………….. 

podpis - dyrektora szkoły 

 

 

 
 
 
 

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Usługobiorcy a jeden dla Usługodawcy. 

 

Data:……………………………                                                           


