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Załącznik Nr 3  

Wzór umowy 

 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA NR …./2017  

 

 

zawarta w dniu ………2017 r. w Modliborzycach pomiędzy:  

Gminą Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, Regon: 830 409 608, 

NIP:862-157-63-44,reprezentowaną przez mgr inż. Witolda Kowalika – Burmistrza 

Modliborzyc, zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a 

………………………………………………………………………………………………….., 

Regon:……………., NIP:………………, reprezentowaną przez:………………………–, 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  

w przeprowadzonym postępowaniu znak sprawy: INW.271.2.6.2017, na podstawie art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z 

późn. zm.) oraz art. 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, o następującej 

treści:  

 

 

§1 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych na zadanie pn.:              

”Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Modliborzyce w roku szkolnym 

2017/2018” wraz z opieką w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie 

04.09.2017 r. do 22.06.2018 r. w dni nauki szkolnej, w okresie wykonywania zlecenia 

od poniedziałku do piątku, każdego tygodnia z wyjątkiem dni wolnych od zajęć 

szkolnych, przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 

46 poz. 432 z późn.  zm.), własnym środkiem transportu przystosowanym do przewozu 

osób. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy 

ustalonym przez Zamawiającego.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące szkoły: 

L.p Nazwa szkoły Nazwa miejscowości (kursu) Liczba uczniów 

dowożonych do 

szkoły 

 Zespół Szkół w 

Modliborzycach 

  

1.  Bilsko 3 

2.  Kopce 1 

3.  Wolica Druga 5 

4.  Wolica Druga (Kopaniny) 1 

5.  Wolica Pierwsza 17 

6.  Wolica Kolonia 14 

7.  Wolica Kolonia (Folwark) 3 
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8.  Ciechocin (obok posesji p. 

Matysiaka) 

2 

9.  Majdan Modliborski 22 

10.  Michałówka 9 

11.  Michałówka (Przymiarki) 1 

12.  Zarajec  4 

13.  Felinów 1 

14.  Stojeszyn Pierwszy 1 

15.  Stojeszyn Drugi 1 

16.  Stojeszyn Kolonia 2 

17.  Kolonia Zamek 21 

18.  Kolonia Zamek Janówek 8 

                                                                                                        RAZEM                                                                                     116 

Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych – godz. 8:00 

Zakończenie zajęć lekcyjnych – godz. 14:25 

 

UWAGA: 

Należy uwzględnić dodatkowy kurs dowózu uczniów z miejscowości Majdan, Wolica 

Pierwsza i Wolica Druga ok. godz. 7:30 i odwózu uczniów ok. godz. 13:15 

 

 

Ponadto należy uwzględnić dwukrotne odwiezienie uczniów po zajęciach lekcyjnych z 

miejscowości: Michałówka (Przymiarki – obok posesji p. Abramka), Michałówka, Zarajec, 

Stojeszyn Kolonia, Stojeszyn Pierwszy, Stojeszyn Drugi, Majdan, Bilsko, Wolica Pierwsza, 

Wolica Druga, Wolica Druga (Kopaniny), Wolica Kolonia,  Felinów, Ciechocin (obok 

posesji p. Matysiaka),Kopce. 

 

Odwozy będą się odbywać ok. godz. 12:40 i godz. 14:35 

Dodatkowo należy odwieźć uczniów do miejscowości Wolica Kolonia, Wolica Druga    

(Kopaniny)  ok. godz. 13:45  

 

 Samorządowe 

Przedszkole 

w Modliborzycach 

  

1.  Kolonia Zamek 3 

2.  Wolica Druga 1 

3.  Wolica Pierwsza 2 

4.  Słupie 1 

                                                                                                        RAZEM                                                                                     7 

Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych – godz. 8:00 

Zakończenie zajęć lekcyjnych – godz. 14:25 

 

Należy uwzględnić dwukrotne odwiezienie dzieci z miejscowości: Kolonia Zamek, Wolica 

Pierwsza, Wolica Druga, Słupie.  

 

Odwozy będą się odbywać ok. godz. 12:40 i godz. 14:35 

 

 Zespół Placówek 

Oświatowych im. Jana 

Pawła II 

 w Stojeszynie Pierwszym 

  

1.  Felinów 13 

2.  Stojeszyn Kolonia 1 

                                                                                                        RAZEM                                                                                     14 

Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych – godz. 8:00 
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3. Przez pojęcie „dowóz uczniów” rozumie się jednokrotne dowiezienie uczniów oraz 

jednokrotne odwiezienie uczniów na wszystkich trasach. Dowozy muszą odbywać się  

w taki sposób aby wszyscy uczniowie dotarli do szkoły przed rozpoczęciem zajęć i 

zostali odwiezieni bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych w szkołach. 

4. Rozkład jazdy opracowuje Wykonawca, po uzgodnieniu z Dyrekcją 

poszczególnych szkół, który powinien najpóźniej w dniu 28 sierpnia 2017 r. podać 

do wiadomości w miejscach odbioru uczniów. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zmiany godzin dowozu oraz ilości przewożonych uczniów. Liczba osób dojeżdżających 

może ulec zmianie. Zmian ta musi być zaakceptowania przez Zamawiającego. W 

związku ze wzrostem lub zmniejszeniem do 2% liczby osób dojeżdżających, 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ceny zaoferowanej przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca zapewni opiekę nad uczniami na każdej z tras w czasie dowozów 

(opiekunem nie może być kierowca) oraz sporządzi i dostarczy wykaz osób dla 

Zamawiającego sprawujących opiekę nad uczniami,  w terminie do 31.08.2017 r. 
6. W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie autobusu Wykonawca podstawi autobus 

zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. 

7. Autobusy zatrzymywać się będą na wyznaczonych przystankach autobusowych 

zlokalizowanych na trasie przebiegu autobusów, przystanki autobusowe będą 

Zakończenie zajęć lekcyjnych – godz. 14:25 

Należy uwzględnić dwukrotne odwiezienie uczniów po zajęciach lekcyjnych z miejscowości: 

Stojeszyn Kolonia i Felinów.  

 

Odwozy będą się odbywać ok. godz. 12:40 i godz. 14:35 

 

 Zespół Szkół 

im. Jana Kochanowskiego 

w Wierzchowiskach 

Drugich 

  

1.  Antolin 4 

2.  Wierzchowiska Pierwsze – 

Kamienna Góra 

8 

3.  Wierzchowiska Pierwsze - 

Zamłynie 

6 

4.  Wierzchowiska Drugie 3 

5.  Pasieka 13 

6.  Węgliska 5 

7.  Wolica Druga 1 

8.  Wolica Pierwsza 1 

                                                                                                        RAZEM 41 

Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych – godz. 8:30 

Zakończenie zajęć lekcyjnych – godz. 15:40 

 

Należy uwzględnić dwukrotne odwiezienie uczniów po zajęciach lekcyjnych z 

miejscowości: Pasieka, Wierzchowiska Drugie, Węgliska, Antolin.  

 

Odwozy będą się odbywać ok. godz. 13:30 i godz. 15:40  

 

Jednokrotne odwiezienie uczniów należy uwzględnić do miejscowości: 

Wierzchowiska Pierwsze (Zamłynie), Wierzchowiska Pierwsze (Kamienna Góra), 

Wolica Druga, Wolica Pierwsza ok. godz. 15:45 
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wyposażone w informacje o ich kursowaniu, a z autobusów przewożących uczniów w 

miarę wolnych miejsc korzystać będą mogli na ogólnych zasadach i inni mieszkańcy 

miejscowości przez które autobus będzie kursował. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin dowozu oraz ilości przewożonych 

uczniów. 

9. Transport uczniów do szkół może być realizowany również poprzez transport otwarty 

(dostępny dla innych pasażerów). Dowozy w oparciu o linie otwarte mogą być 

prowadzone pod warunkiem zapewnienia miejsc siedzących dla wszystkich uczniów.  

 

§2 

 

1. Termin wykonania zamówienia: od miesiąca września 2017 roku (rozpoczęcie roku  

szkolnego) do miesiąca czerwca 2018 roku (koniec nauki w szkołach). 
 

§3 

 

1. Potwierdzeniem prawa korzystania z przejazdu uczniów autobusem dowożącym jest 

bilet miesięczny wystawiony przez Wykonawcę na podstawie imiennej listy uczniów. 

2. Listy uczniów objętych dowozem sporządzają dyrektorzy poszczególnych szkół  

i przekazują po jednym egzemplarzu Wykonawcy i Zamawiającemu. 

3. Aktualizacja list będzie sporządzana jeden raz w miesiącu. 

 

§4 

 

1. Wykonawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto za wykonaną usługę  

w wysokości wynikającej z formularza ofertowego, tj.  

 

Lp. Miejscowość dowozu i odwozu 

Cena brutto 

jednego biletu 

miesięcznego 

szkolnego (zł) 

Zespół Szkół w Modliborzycach 

1. Bilsko  

2. Kopce  

3. Wolica Druga  

4. Wolica Druga (Kopaniny)  

5. Wolica Pierwsza  

6. Wolica Kolonia  

7. Wolica Kolonia (Folwark)  

8. Ciechocin (obok posesji  P. Matysiaka)  

9. Majdan Modliborski  

10. Michałówka  

11. Michałówka (Przymiarki)  

12. Zarajec Modliborski   

13.  Felinów  

14. Stojeszyn Pierwszy  

15.  Stojeszyn Drugi  

16.  Stojeszyn Kolonia  

17. Kolonia Zamek  

18. Kolonia Zamek Janówek  
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Samorządowe Przedszkole w Modliborzycach 

1  Kolonia Zamek  

2. Wolica Druga  

3. Wolica Pierwsza  

4. Słupie  

Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym 

1. Felinów  

2. Stojeszyn Kolonia  

Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich 

1. Antolin  

2. Wierzchowiska Pierwsze – Kamienna Góra  

3. Wierzchowiska Pierwsze - Zamłynie  

4. Wierzchowiska Drugie  

5. Pasieka  

6. Węgliska  

7. Wolica Druga  

8. Wolica Pierwsza  

 

2. Comiesięczne wynagrodzenie ustalane będzie jako iloczyn faktycznie wydanej liczby 

biletów oraz cen brutto biletów, które zostały wymienione w pkt 1 i są zgodne  

z formularzem ofertowym. 

3. Liczba wydanych biletów będzie weryfikowana w oparciu o listę uczniów przekazaną 

przez dyrektorów szkół. 

4. Wykonawca wystawi noty księgowe/faktury za okresy miesięczne. 

5. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie 30 dni po przedstawieniu 

Zamawiającemu noty księgowej/faktury. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia noty księgowej/faktury bezjego 

podpisu. 

 

§5 

 

1. Zamawiający nie pokrywa kosztów usług dodatkowych wynikających z winy 

Wykonawcy. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczniów 

podczas dowozów. 

 

 

§6 

 

1. Wykonawca zapewni opiekę nad uczniami w czasie dowozów. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ewentualne powstałe z tego 

tytułu szkody a także za terminowość świadczonych usług. W przypadku niemożliwości 

zapewnienia własnego środka transportu zapewni zastępczy (nie gorszy) dowóz 

uczniów na koszt własny. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawność techniczną 

autobusów, ich oznakowanie, czystość i estetykę. 

3. Rozkład jazdy będzie dostosowany do potrzeb określonych przez dyrektorów 

poszczególnych szkół. W przypadku zmiany ustawowych dni nauki szkolnej lub 

podziału godzin (zmiany terminów i godzin obsługi dowozów) Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę na 3 dni przed wprowadzeniem zmian. 
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4. Wykonawca zapewnia wykonywanie usług przewozowych autobusami sprawnymi 

technicznie (z  aktualnym  badaniem  technicznym) oraz z opłaconą polisą OC. 

5. Usługa będzie wykonywana przez kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje 

i aktualne badania lekarskie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług autobusami pojemności 

 zapewniającej miejsca siedzące wszystkim uczniom objętym dowozem na 

poszczególnych trasach. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczniom bezpiecznych przejazdów. 

8. Wykonawca oświadcza, że ma aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego osób stosownie do postanowień ustawy z dnia 6 września 2001 roku o 

transporcie drogowym. 

 

§7 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia zostanie wykonany siłami własnymi  

lub 

Wykonawca oświadcza, iż podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie 

następujących części zamówienia: ………….……………………………………….. 

3. Umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej.  

4. Wykonanie prac 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. 

 

§8 

 

1. Stronom umowy przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku opiekuna podczas przewozu 

uczniów, Zamawiający sporządza protokół. 

3. Protokół stwierdzający nieprawidłowości o których mowa w pkt. 2 stanowi podstawę 

do rozwiązania umowy. 

4. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w każdym terminie w 

przypadku stwierdzenia realizacji usługi przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z 

postanowieniami niniejszej umowy. 

 

§9 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne w 

następujących przypadkach: 

a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

- 500 zł /pięćset zł/ za każdy niewykonany kurs z przyczyn od niego zależnych, 

- 50 zł /pięćdziesiąt zł/ za każde rozpoczęte 20 minut opóźnienia przewozu w danym 

kursie z przyczyn od niego zależnych, 

- 10 000 zł /dziesięć tysięcy zł/ w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn  

zależnych od Wykonawcy, 

- 2000 zł /dwa tysiące zł/ za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie 

warunków umowy.  

         b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
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- 10 000zł /dziesięć tysięcy zł/ w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego, 

- za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości 0,1% od wartości złożonej faktury za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Kary Wykonawcy będą potrącane z najbliższej faktury/noty księgowej Wykonawcy 

przedstawionej do zapłaty. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie przewozu 

spowodowanego złymi warunkami atmosferycznymi (gołoledź, zaspy, mgła) lub nie    

5. przejezdnością dróg spowodowaną klęską żywiołową. 

6. Jeżeli kara umowna nie wystarczy na pokrycie danej szkody strony mogą dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

 

§10 

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 

wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w następujących okolicznościach: zmiana 

godzin dowozu i odwozu.  

3. Zmiany umowy dopuszczalne są na następujących warunkach: ad a) godziny dowozu 

będą dostosowane do zmian planu lekcji w szkołach, które zostaną zgłoszone 

Wykonawcy nie później niż na 3 dni przed dniem wejścia ich w życie. 

 

§11  

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego.  

 

§12 

 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze 

stron. 

 

 

                    WYKONAWCA                                          ZAMAWIAJĄCY 

 


