
Oś-I.272.1.2018 

 

Umowa na  świadczenie usług przewozu 

 
Zawarta w dniu ….. ….. 2018 r. w Gorzycach pomiędzy:  

Gminą Gorzyce z siedzibą ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce reprezentowaną przez 

Pana Leszka Surdego – Wójta Gminy Gorzyce, zwaną w dalszej części umowy 

„Zamawiającym”  

a   

…………………………………………………………………………………………… 
zwane/y/a  

w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

 

o następującej treści: 

 

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu publicznego na  „Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na 

terenie Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2018/2019” 

 

§  1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się w roku szkolnym 2018/2019 świadczyć 

usługi przewozowe polegające na dowożeniu uczniów w godzinach ustalonych  

z dyrektorami poszczególnych szkół i przedszkola  na terenie Gminy Gorzyce na trasach: 

1) Trasa  I Zalesie Gorzyckie - Pączek Gorzycki  - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Adama 

Osetka w Gorzycach – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach,   

39 uczniów; 

2) Trasa II Motycze Poduchowne – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II   

w Gorzycach, 22 uczniów; 

3) Trasa III Orliska – Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Sokolnikach,  26 uczniów; 

4) Trasa IV Wrzawy – Szkoła Podstawowa we Wrzawach, 40 uczniów (trasa Sadowie, 

Pasternik, Kawęczyn, Dąbrowa, Łapiszów): 

5) Trasa  V   Trześń – Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Jana Pawła II w Gorzycach,  

2 uczniów; 

6) Trasa VI Furmany - Trześń Zabrody - Trześń – Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Sokolnikach, 7 uczniów. 

2. Łączna długość tras ok. 35 km. 

 

§  2 
1. Wykonawca sprawuje opiekę i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci na trasie 

przewozu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wiadomości Zamawiającego opracowany  

i uzgodniony z dyrektorami szkół rozkład jazdy autobusów.  

3. Rozkład jazdy będzie dostosowany do potrzeb określonych przez dyrektorów 

poszczególnych szkół. 

4. Liczba uczniów może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego. 

 

§   3 

1. Przewozy będą wykonywane w dni nauki szkolnej. Potwierdzeniem prawa korzystania  

z przejazdu przez uczniów  z autobusu  przeznaczonego wyłącznie dla realizacji  dowozów 

do szkół, jest bilet miesięczny szkolny na przejazd ważny 



 z legitymacją szkolną wystawiony przez Wykonawcę na podstawie imiennych list uczniów 

przekazanych przez dyrektorów szkół i  przedszkola. 

2. Bilet miesięczny wystawiony przez Wykonawcę uprawnia również do wielokrotnego 

przejazdu innymi autobusami Wykonawcy w każdym dniu nauki szkolnej w ramach 

istniejącego rozkładu jazdy. 

3. Listy uczniów objętych dowozem sporządzają i przekazują Wykonawcy dyrektorzy szkół. 

 

§  4 
1. W przypadku  zmiany ustawowych dni nauki szkolnej lub podziału godzin  Wykonawca 

zostanie powiadomiony przez dyrektorów szkół o zmianie terminu lub  godzinach  dowozu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać określone przewozy punktualnie i zgodnie  

z rozkładem jazdy uzgodnionym z dyrektorami szkół . 

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia niezależne od niego (np. złe 

warunki atmosferyczne, nie przejezdność dróg itp.). 

4. W przypadku awarii autobusu Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę autobusem 

zastępczym zgodnie z rozkładem jazdy. 

 

§  5 

1. Wykonawca powinien zapewnić wyłączność dysponowania pojazdami do celów przewozu 

uczniów. 

2. Wykonawca nie może łączyć tych przejazdów ze świadczeniem innych usług. 

3. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie. 

 

§  6 

1. Wykonawca zapewnia prowadzenie usług sprzętem dopuszczonym do przewozu osób i do 

ruchu drogowego oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. 

2. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z usługą. 

3. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące następujące czynności związane  

z kierowaniem pojazdami w ramach krajowego transportu drogowego osób były 

zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

– Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) z uwzględnieniem minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z późn. zm.) przez cały 

okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia przed rozpoczęciem realizacji usługi, 

oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób, 

wymienionych w ust. 3 które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane 

z realizacją zamówienia,  

5. Wykonawca przedłoży na każde żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni Zamawiającemu 

zanonimizowanych kopie umów o pracę osób zatrudnionych, o których mowa w ust. 3 wraz 

zanonimizowaną kopią formularza ZUS ZUA. Ponadto Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu 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. 3. 

 

§  7 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie usług określonych w § 1 wynagrodzenie  

w łącznej wysokości ……….. zł brutto (słownie: ………………………….). 



2. Zapłata za wykonanie usługi będzie wypłacana po zakończeniu każdego miesiąca w ciągu 

14 dni po otrzymaniu faktury częściowej. 

3. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się 

do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienia. 

4. W przypadku nie dowiezienia dzieci w danym dniu do jednej ze szkół Wykonawca pokryje 

koszty związane z dowozem dzieci do danej szkoły. Koszty będą potracone  

z ogólnej kwoty wynagrodzenia za dany miesiąc. 

 

§  8 

Umowa została zawarta na czas określony tj. od 3 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r. 

 

§  9 

1. W przypadku naruszenia warunków umowy Zamawiający może rozwiązać umowę  

z Wykonawcą z miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:  

1) nieterminowego przewozu i odwozu dzieci (każdorazowe spóźnienie  

z winy Wykonawcy powyżej 15 minut) w wysokości 1% wartości zamówienia; 

2) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% wartości  zamówienia; 

3) utraty koncesji lub innej utraty uprawnień do przewozu osób oraz niewykonywanie 

lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z §1 umowy w wysokości  

20 % wartości zamówienia; 

4) rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy  w wysokości 10% 

wartości zamówienia; 

5) za nie przedstawienie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 4 i 5 Wykonawca 

będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 PLN. 

 

§  10 

Zmiany niniejszej umowy wymagają wzajemnego uzgodnienia i sporządzenia aneksu do 

niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 

 

 

§  11 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§  12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

 

 

 

Zamawiający:                                                                                                  Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 


