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Załącznik Nr 7 

 

U M O W A  N r  F K .  2 1 5 1 .  … . 2 0 1 4  

 
zawarta w dniu …………………………………………………….. w Kamieńsku pomiędzy: 

Gminą Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje: 

Henryka Fużewska – p. o. kierownika Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego działająca z 
upoważnienia Burmistrza Kamieńska przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marii Ozga a wyłonionym w trybie 
przetargu nieograniczonego:  …………………………………………………………………………… 

z siedzibą w ………………………………………..… zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez 

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

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY  

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie zadania pn. „Przewóz uczniów w 
komunikacji zamkni ętej do publicznego przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w Kamieńsku” . 

2. Pod pojęciem „przewóz” rozumie się przywóz dzieci i młodzieży z miejscowości zamieszkania do szkoły i ich 
odwiezienie do miejscowości zamieszkania. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje przewóz uczniów na liniach i wg. rozkładu jazdy określonego w załączniku nr 1 
do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zatrzymywania się w miejscach do tego specjalnie oznaczonych. 

5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów. 

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował autobusami z ilością miejsc siedzących w pojazdach 
zapewniającą dowóz i odwiezienie wszystkich uczniów i opiekunów na poszczególnych trasach w wyznaczonych 
godzinach. 

7. Wykonawca musi dysponować ilością kierowców odpowiednią do realizacji zamówienia, przy czym kierowcy 
muszą posiadać stosowne uprawnienia, tj.: ważne prawo jazdy kategorii D, ważne świadectwo kwalifikacji lub 
zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby.        

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY  

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w §1 umowy, w terminie od 01.09.2015 r. ÷ 24.06.2016 r. 

2. Przewóz uczniów wykonywany będzie we wszystkie dni, w których odbywać się będą zajęcia w szkołach. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a. zapewnienia czterech autobusów z ilością miejsc siedzących odpowiednią do ilości uczniów na 
poszczególnych trasach plus dwa miejsca siedzące dla opiekunek dzieci. Autobusy muszą być sprawne 
technicznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą spełniać warunki,  które są wymagane dla 
autobusów szkolnych. Stan techniczny autobusów świadczących usługę musi zostać potwierdzony 
odpowiednim dokumentem przeglądów technicznych. Każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie 
OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego; 

b. w przypadku awarii autobusu - niezwłocznego zapewnienia zastępczego środka transportu spełniającego 
odpowiednie parametry oraz wymogi; 

c. punktualnego przewozu uczniów; 

d. zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody przejazdów; 

e. zatrudnienia kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz przestrzegania norm pracy 
kierowców; 

f. wykonawca zobowiązany jest przez okres trwania niniejszej umowy posiadać polisę ubezpieczeniową od 
następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powierzone przewozy. 
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§ 4 

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ROZLICZE Ń 

1. Cena jednostkowa za 1 km przewozu ucznia na warunkach określonych w SIWZ i umowie wynosi ……………….. 
zł netto/km + ……% VAT, tj …………. zł = ………….…zł brutto/km ………… (słownie: 
………………………………………………………………………………………………….) 

2. Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy otrzymywać będzie miesięczne wynagrodzenie stanowiące 
iloczyn przejechanych w danym miesiącu kilometrów zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ i ceny jednostkowej 
wskazanej w ust. 1 

3. Cena jednostkowa, o której mowa w ust. 1 jest stała i nie będzie podlegać waloryzacji, i pozostanie niezmienna 
przez okres obowiązywania umowy. 

4. Płatność z tytułu przewozu uczniów do szkół dokonywana będzie w okresach miesięcznych, na podstawie faktur 
VAT, wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu danego miesiąca. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury, po uprzednim potwierdzeniu 
wykonanej usługi przez dyrektora szkoły (przedszkola, gimnazjum). 

6. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, numer wskazany na 
fakturze. 

 

§ 5 
KARY UMOWNE  

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, na niżej 
opisanych zasadach. 

2. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt bezzwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu …………………………….minut zapewnić przewóz zastępczy, pozwalający na bezpieczny przewóz 
uczniów do miejsca przeznaczenia. 

3. W przypadku zapewnienia przez Wykonawcę przewozu zastępczego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 
zamawiający obniży przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w §4 ust. 2 o 1 % za 
każdą godzinę zwłoki. 

4. W przypadku nie wykonania w danym dniu usług transportowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 
tym  w szczególności, gdy Wykonawca nie zapewni przewozu zastępczego pomimo zaistnienia sytuacji, o której 
mowa w ust. 2 zamawiający obniży przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w § 4 
ust. 2 o 10 % za każdy dzień niewykonania usługi w danym miesiącu. 

5. W przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w szczególności w przypadku samowolnej zmiany trasy przez Wykonawcę oraz  opóźnień w 
wykonywaniu przewozów Zamawiający obniży przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne, o którym  
mowa w § 4 ust. 2 o 5 % za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy. 

6.  W przypadku dwukrotnego w ciągu danego miesiąca niewykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, w tym w szczególności gdy Wykonawca dwukrotnie nie zapewni przewozu zastępczego 
pomimo zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2, oraz w przypadku trzykrotnego w ciągu danego miesiąca 
nienależytego wykonania przez Wykonawcę usług transportowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić jednocześnie nakładają na Wykonawcę karę umowną w wysokości 
dwukrotnego łącznego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w § 4 ust. 2. 

7. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 6 może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego 
informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie i wymaga zachowania formy pisemnej pod  
rygorem nieważności. 

 

§ 6 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi lub opóźnienie autobusu w przypadkach 
niezależnych od Wykonawcy (np. gołoledź, nieprzejezdne drogi, silne mrozy poniżej -20°C). 

 

§ 7 
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 , Zamawiający może odstąpić od 
umowy 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 zamówienia.  

 



Znak sprawy: MZEA 3601.1.2015 

-   26   - 

§ 8 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej oraz wyraźnej woli obydwu Stron 

pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian, o których mowa w ust. 3 i 4. 

3. Ewentualne zmiany umowy dotyczyć mogą: 

a. zmiany terminu wykonania i terminu płatności - w przypadku gdy o zmianę taką wystąpi Zamawiający, lub 
zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
składania oferty lub wystąpią istotne zmiany zakresu rzeczowego usług, a zmianę zaakceptuje Zamawiający, 

b. zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub 
Zamawiającego - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, 

c. zmiany zakresu usług - jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze 
względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, 

d. zmiany wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana zakresu usług lub urzędowa zmiana wysokości stawki podatku 
VAT, 

e. zmian przewidzianych zapisami niniejszej umowy lub SIWZ, 

2. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian umowy w następujących przypadkach: 

a. gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również 
oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków finansowych, 

b. gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego, 

c. gdy wystąpią zdarzenia losowe.  

 

§ 9 

SPORY 

1. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy. 

2. W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się wykonania zadania objętego projektem stanowiącym 
część składową umowy. 

 

§ 10 
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług podwykonawcom pod 

warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje 
podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie 
może być krótszy niż 3 dni. 

3. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do 
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów 
płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 

5. Rozliczenie faktury nastąpi po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia, że wszelkie płatności 
na rzecz Podwykonawców związane z realizacją niniejszego zamówienia zostały przez Wykonawcę uregulowane. 
W takim przypadku Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą przedłożonej faktury do czasu przedstawienia 
stosownego oświadczenia. 

6. Wykonanie usług w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków 
wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 
podwykonawców jak za własne. 

 

§ 11 

USTALENIA KO ŃCOWE 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a 
w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych z aktami wykonawczymi do tego prawa. 
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2. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać 
niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów. 

3. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), 
jeżeli zostały przesłane przez drugą Stronę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego 
potwierdzonego doręczenia pod następujące adresy: 

a. pisma do Zamawiającego: Miejski Zespół Ekonomiczno – Administracyjny w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50, 
97-360 Kamieńsk 

b. pisma do Wykonawcy ............................................................................................................................. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem każda ze Stron, na 
żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania oraz przesyła je w formie pisemnej, np. listu 
poleconego. 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W 
przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu, doręczenia dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane 
za skuteczne. 

4. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji usług będących przedmiotem niniejszej umowy są: 

a. ze strony Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjny w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50, 
97-360 Kamieńsk –  …………………………………………………………………………………… 

b. ze strony Wykonawcy …………………………………………………………………………………  

5.  SIWZ oraz załączniki do umowy stanowią integralną część umowy. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

Załącznik do Umowy: 

1 Plan tras przewozu uczniów 

 

ZAMAWIAJ ĄCY: WYKONAWCA:  


