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Załącznik nr  3 do SIWZ 

 
DGK.271.1.1.2019 

 
 

PROJEKT  
UMOWA Nr DGK.272.1.2019 

na  dowozy i odwozy uczniów do szkół na terenie gminy Kuślin w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 

 
zawarta dnia ................................. pomiędzy Gminą Kuślin, zwanym dalej „Zamawiającym” 
Zamawiającego reprezentuje: Wójt Gminy Kuślin – mgr Mieczysław Skrzypczak  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Artura Giersberga 
a 
Firmą ........................................................................................................... 
NIP ............................................. REGON ................................................ 
Zwaną dalej „Wykonawcą”. Wykonawcę  reprezentuje ........................................................ 
 
Strony zawierają umowę po wyłonieniu Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 
29.01.2004r. – Prawo  zamówień publicznych (t.. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) 
 

1.Przedmiot umowy. 
 
1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług – dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie gminy Kuślin.  
 
2. Wykonawca będzie wykonywał dowozy i odwozy uczniów w okresie od 2 września 2019 r.  do 30 czerwca 

2021 r.  

3. Termin rozpoczęcia wykonywania usługi od 2 września 2019 r. 

 
4. Usługa będzie realizowana zgodnie z planem dowozów  i odwozów ustalonych przez Dyrektora szkoły. 
 
5. Usługa będzie wykonywana do 30 czerwca 2021 r. 
 
6. Zamawiający zastrzega prawo dokonywania zmian w szczegółowych planach dowozów i odwozów w 

zależności od bieżących potrzeb organizacyjnych szkoły. 
 
7. O wprowadzonych zmianach Dyrektor szkoły powiadomi Wykonawcę co najmniej na 7 dni przed ich 

wprowadzeniem. 
 
8. Strony dopuszczają wprowadzenie zmian doraźnych w każdej sytuacji wzajemnie uzgodnionej.  
 

2.Wartośc umowy 
 
1. Strony uzgadniają, że wynagrodzenie za wykonanie usługi wyniesie: 

1) netto za 1 kilometr ..................... (słownie: ...........................................................) 
2) z podatkiem VAT ......% wynoszącym .............................zł 
3) łącznie cena brutto za 1 kilometr ................... (słownie: .......................................) 

 
 
2. Wynagrodzenie wynikające z przedmiotu umowy będzie płatne comiesięcznie, w terminie do ….. dni po 

wystawieniu faktury przez Wykonawcę. 
 
3. Podstawą do wystawienia faktur będą dostarczane wraz z fakturą zestawienie dzienne przebiegu kilometrów 

podpisane przez Dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną. 
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4. Wynagrodzenie płatne będzie za dowozy i odwozy zrealizowane na potrzeby Zespołu Szkoła Podstawowa – 
Przedszkole  w Wąsowie oraz  Zespołu Szkoła Podstawowa – Przedszkole  w Michorzewie po przedłożeniu 
faktury Dyrektorowi Zespołu Szkoła Podstawowa – Przedszkole. 

 
3.Obowiązki stron. 

 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) zapewnienie terminowego ustalenia rocznego harmonogramu dowozów oraz szczegółowego 
tygodniowego planu dowozów i odwozów na każdą z tras wymienionych w rozdziale 1 ust. 2 umowy. 

2) zapewnienie zatrudnienia opiekuna (opiekunów) uczniów dowożonych i wykonywanie wobec niego 
obowiązków pracodawcy przez Dyrektorów szkół  

3) uzgodnienie z Wykonawcą doraźnych zmian szczegółowych planach dowozów 
 

2. Do obowiązku Wykonawcy należy: 
1) wykonywanie usługi planowo i terminowo, 
2) wykonywanie  usługi autobusami spełniającymi wymogi przepisów szczegółowych o usługach 

autobusowych, 
3) zatrudnienie kierowców posiadających kwalifikacje  formalne i zdrowotne do wykonywania usługi 

będącej przedmiotem umowy, 
4) bieżące przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym oraz wszelkich innych przepisów o 

usługach autobusowych, 
5) współpraca z opiekunem nad dowożonymi uczniami celem zapewnienia im bezpieczeństwa przy 

wsiadaniu do autobusu, wysiadaniu z niego oraz w czasie przejazdu, 
6) posiadanie pełnego pakietu ważnych ubezpieczeń komunikacyjnych i ubezpieczeń od 

odpowiedzialności cywilnej na usługi zgodnie z przedmiotem umowy. 
 

3. Wykonawca w razie niemożności wykonania usługi własnym środkiem transportu (np. awarii autobusu) 
zobowiązuje się zorganizować przewóz zastępczy spełniający wszelkie warunki bezpieczeństwa w ramach 
wymagania ustalonego w rozdziale 3 ust. 2 umowy – czas podstawienia autobusu zastępczego w …………. . 
W razie braku zabezpieczenia , o którym mowa wyżej Wykonawca ponosi całkowite koszty zleconych przez 
Zamawiającego przewozów szkolnych. 

 
 

4.Zmiany w umowie 
 
Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do realizacji przedmiotu umowy zmienić zakres, ilość 
wykonywanych usług dla spełnienia celu umowy. 
 

5.Gwarancje 
 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji terminowości i jakości wykonywanych usług na cały okres 

trwania umowy. 
 
2. Potwierdzone naruszenie przez Wykonawcę, w toku wykonywania umowy, przepisów prawa o ruchu 

drogowym oraz wszelkich innych przepisów, mogące spowodować naruszenie bezpieczeństwa, zdrowia i 
życia dowożonych, daje Zamawiającemu wystarczającą podstawę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu 
od umowy. 

 
 
 
 

6.Kary umowne, karne odsetki  i odstąpienia od umowy. 
 
1. Strony ustalają kary umowne w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy określonej w rozdziale 2 ust. 1 

pkt. 3 za każdy kilometr nie wykonanej usługi. 
 
2. Strony ustalają odsetki w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności, o której mowa w 

rozdziale 2 umowy. 
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3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny określonej w rozdziale 2 ust. 1 

pkt. 3, za każdy kilometr nie wykonanej usługi, licząc do dnia 25 czerwca 2021 r., jeżeli  odstąpienie od 
umowy nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy. 

 
4. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody 

przekracza wielkość zastrzeżonych wyżej kar umownych. 
 
5. W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
7.Ustalenia końcowe 

 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 
 
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
3. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom kodeksu cywilnego i ustawy o zamówieniach 

publicznych. 
 
4. W przypadku zaistnienia sporu właściwym będzie Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu. 
 
5. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 

a) oferta, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,  
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje 

Wykonawca a dwa Zamawiający. 
 
7. Wykonawca nie może zlecić praw wykonywania umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 
 
 
 
          Zamawiający:             Wykonawca: 
 
................................................                                                       ............................................. 


