
 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

 

UMOWA NR   

 

Na dowóz uczniów do …………………. 

 
W dniu ………………, w Baranowie Sandomierskim, pomiędzy: 

Gminą Baranów Sandomierski, z siedzibą: 39-450 Baranów Sandomierski, ul. Okulickiego 1,  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez:  

…………………………………………………………………………………………………………., 
a  

…………………………………………………………………………………………………………, 
zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym/ą przez:  

…………………………………………………………………………………………………………… 
została zawarta umowa wskutek przeprowadzonego zapytania ofertowego, o następującej treści: 

 

§ 1 
W celu realizacji ustawowego obowiązku wynikającego z treści art. 17 ust 3a ustawy                     o 

systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U z 2015r., poz. 2156 ze zm.) oraz 

obowiązku szkolnego Zamawiający powierza, a Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się do 

przewozu ………………………………….. 

 

§2. 

1. W ramach wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

 1) przewozu wymienionych w §1 uczniów, na trasie określonej w zapytaniu ofertowym 

 2) spełnienia warunków ustawy z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym                     

(tj. Dz.U. z 2013r., poz.1414 ze zm.) oraz Rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U.                        

z 2015 r., poz.305 ze zm.) oraz innych przepisów obowiązujących w tym zakresie. 

 3) podstawienia pojazdu sprawnego technicznie, z ważnym ubezpieczeniem                                   

od odpowiedzialności cywilnej, w godzinach  i miejscu uzgodnionym z rodzicem                                                     

i dyrektorem szkoły. 

 4) posiadania przez okres trwania niniejszej umowy, polisy ubezpieczeniowej                         

od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Okresem rozliczeniowym jest okres jednego miesiąca. 

 

 

§4.  

 

Umowa obowiązuje od 01 ……………… 20….  r. do …………………… 20…… r. 

 

§5 
 

1.  Wynagrodzenie za wykonane usługi ustala się w wysokości  …………….  zł/kurs brutto 

(za jeden dzień przewozów dowóz i odwóz). 

2.  Rozliczenie za przedmiot zamówienia następować będzie w walucie PLN, w okresach 

miesięcznych w oparciu o dzienne wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w drodze zapytania 



ofertowego, przemnożone przez liczbę dni dowozu i odwozu (liczbę dni nauki szkolnej                       

w miesiącu). 

3. Wynagrodzenie za wykonane usługi wypłacane będzie na wskazane przez Wykonawcę 

konto, po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury za każdy miesiąc wykonywania usługi                      

w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wykonanie usługi potwierdza na fakturze dyrektor 

szkoły, do której uczniowie byli przewożeni lub osoba przez niego upoważniona. 

4. Podstawą rozliczenia wykonania przedmiotu umowy będzie faktura wystawiona przez 

Wykonawcę i przedłożona Zamawiającemu nie później niż do 5 dnia miesiąca następującego 

po miesiącu rozliczeniowym.. 

 

§6 
Wykonawca zobowiązany jest do należytego, rzetelnego i starannego wykonywania 

przedmiotu umowy. 

§7 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów zgodnie                          

z obowiązującymi przepisami. 

 

§8 

 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia niezawinione. 

 

2. Za opóźnienie niezawinione uważa się opóźnienie, które wynikło na skutek wypadków 

drogowych, zarządzeń władz drogowych, klęsk żywiołowych, szczególnie złych warunków 

atmosferycznych (silne mgły, burze, gołoledź, zaspy śnieżne). 

 

3. Za opóźnienie niezawinione Wykonawca nie płaci kar pieniężnych. 

 

4. Za opóźnienie z innej przyczyny niż wymienione w ust. 2 Wykonawca zapłaci Gminie karę 

umowną w wysokości 100 zł za każde opóźnienie. 

 

5. W przypadku awarii pojazdu Wykonawcy, zobowiązany jest on podstawić niezwłocznie 

pojazd zastępczy, celem realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 9 
Wykonawca bierze na Siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających                  

z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywanej usługi. 

 

§10 
1. Ewentualne zmiany i uzupełnienia obowiązującej umowy wymagają wzajemnego 

uzgodnienia  i dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 

2. Wykonawca nie może dokonać cesji praw z niniejszej umowy bez zgody zamawiającego. 

 

§11 
Zamawiający może rozwiązać  umowę w każdym czasie w przypadku poważnego naruszenia 

warunków umowy przez Wykonawcę. 

 

§12 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za miesięcznym wypowiedzeniem       

w przypadku braku konieczności dowozu uczniów na danej trasie. 

 

 



§13 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§14 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz Wykonawca. 

 

 

 

 

 

 

      Zamawiający:                                                                                        Wykonawca: 

 
 

 

 

 

 


