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/Wzór/            Zał. nr 8 do SIWZ 
 
 

Umowa o usługi dowozu 
Nr  ...............   

 
W dniu  .................... w Pępowie pomiędzy Gminą Pępowo, zwaną dalej  

 „Zamawiającym” reprezentowaną przez:  
Stanisława Krysickiego - Wójta Gminy Pępowo  
oraz przy kontrasygnacie: 
Skarbnika Gminy - Pana Ryszarda Zjeżdżałki  
a firmą ……………………………………………………………………………………………….. 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro została zawarta umowa o 
następującej treści:  
 

§ 1 
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: „Dowożenie uczniów 
do szkół: Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie” w roku budżetowym 2007” 
 

§ 2 
Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy:  
Wykonanie usługi: „Dowożenie uczniów do szkół : Samorządowej Szkoły Podstawowej w 
Skoraszewicach  i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie w roku 
budżetowym ( kalendarzowym) 2007” w ilości 55500 km.  
Nomenklatura wg CPV – 60110000-2 
1. Zamówienie obejmuje:   

1) dowóz uczniów wraz z odwozem do miejsc zamieszkania (miejsc przystankowych), 
oraz zapewnienie opieki uczniów w czasie dowozu i odwozu. Usługa polega na 
przewozie uczniów dwoma autokarami o minimalnej ilości miejsc: 
autokar nr 1 – minimum 52 miejsca 
autokar nr 2 – minimum 52 miejsca 
przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) przez 38 tygodni (z wyłączeniem 
przerw świątecznych i wakacji) średnio: 
- miesiące  styczeń – czerwiec 2007 r. – 1428 km tygodniowo 
 w godz. 7.00 do 15.20 
- miesiące  wrzesień – grudzień 2007 r. – 1428 km tygodniowo  
w godz. 7.00 do 15.20 
Szczegółowy harmonogram dowozu zostanie uzgodniony z dostawą z 
wyprzedzeniem 7 – dniowym od dnia rozpoczęcia usługi oraz do 25 sierpnia 2007 r. 
na rok szkolny 2007/2008. Ewentualne drobne korekty harmonogramu wynikające z 
nieprzewidzianych sytuacji uzgadniane będą na 24 godziny przed zmianą. 

2) Zabezpieczenie sprzętu, kierowców i opiekunów umożliwiające bezkolizyjne 
wykonywanie zamówienia.  

 
2. Wyżej podane usługi prowadzone będą autokarami: 
1) .......................................................................................................................................... 
            marka                                                nr rejestracyjny                   ilość miejsc   
2) ........................................................................................................................................... 
            marka                                                nr rejestracyjny                   ilość miejsc   
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do umowy określającym harmonogram dowożenia dla 
każdej ze szkół.  
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3. Strony umowy na wniosek Dyrektorów Szkół  uwzględniając aktualne potrzeby danej 
szkoły i opinie Dyrektorów szkół a przypadku podpunktu 1) na wniosek Wykonawcy 
dokonują zmiany treści załącznika w zakresie:  
1) zmiany autokaru (w wypadku awarii lub nieprzewidzianej sytuacji) 
2) ilości kilometrów przewozu dziennie, 
3) ilości dzieci do przewiezienia oraz godzin dowozu. 
Strony dopuszczają zmianę zakresu umowy do 5 % na zwiększenie lub zmniejszenie za 
wcześniejszym porozumieniem na wniosek zamawiającego bez naliczania kar umownych. 
 

§ 3 
Termin realizacji zamówienia będzie obejmował okres od 2.01.2007 r. do 31.12.2007 r. z 
wyłączeniem okresu ferii i wakacji oraz innych przerw w funkcjonowaniu szkół. 
 

§ 4 
1. Zamawiający ustala osobę(y)do kontaktów z wykonawcą, odpowiedzialną za 

prawidłową realizację zamówienia:   
……………………………………………………………………......................................... 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełne zabezpieczenie sprzętowo-materiałowe 
oraz zatrudnić osoby zapewniające bezkolizyjną realizację zamówienia.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania miejsc przystankowych.  
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej opieki dzieciom i młodzieży 

szkolnej w trakcie wchodzenia i wychodzenia z pojazdu oraz w czasie przejazdu.   
Opiekę sprawować będą zatrudnione przez wykonawcę osoby – nie mogą to być 
kierowcy autokarów. 

5. Osoby sprawujące opiekę posiadać muszą odpowiednie przeszkolenie. 
6. Na zatrudnienie do opieki osób innych niż wykazane w ofercie wymagana będzie 

zgoda zamawiającego. 
7. Koszty przejazdu z bazy i powrotu do bazy ponosi przewoźnik. Początek trasy stanowi 

pierwszy, ustalony pomiędzy stronami przystanek, na którym wsiadają dowożone 
dzieci. Koniec trasy stanowi ostatni przystanek, na którym dzieci wysiadają.  

 
§ 5 

1. Wynagrodzenie ustalone będzie na podstawie faktycznie realizowanych w danym 
miesiącu ilości kilometrów, przyjmując stawkę kilometra w wysokości ........ zł brutto z 
tym, że dla poszczególnych obwodów maksymalna liczba kilometrów nie może 
przekroczyć wielkości wymienionych w załączniku o którym mowa w § 2.  

2. Waloryzacja stawki za 1 km przewozu, w części dotyczącej kosztów paliwa (wg 
kalkulacji) możliwa jest jedynie w przypadku podwyżki lub obniżki cen paliwa powyżej 
10 % w stosunku do ceny litra w dniu rozpoczęcia realizacji umowy i będzie 
zwiększona lub zmniejszona proporcjonalnie do średniego wskaźnika zmiany cen 
paliw, ustalonego w oparciu o ceny paliwa na rynku w stacjach gminy Pępowo.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco kart pracy kierowcy.                 
Z dokumentów tych winien wynikać zakres wykonanej usługi, czas pracy, ilość 
przejechanych kilometrów zgodnie z obowiązującymi przepisami.   
 

§ 6 
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania pojazdów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

§ 7 
1. Gotowość przystąpienia do realizacji usługi Wykonawca przejmuje na siebie i jest 

zobowiązany zapewnić tabor oraz ludzi.  
2. W razie nagłej awarii autokaru wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie (telefonicznie) 

poinformować Dyrektorów Szkół o awarii oraz zapewnić autokar(y) zastępczy(e) o nie 
niższym standardzie i bez dodatkowych opłat obciążających zamawiającego, który(e) 
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umożliwi(ą) uczniom bezpieczne dotarcie do szkoły. 
3.  W przypadkach, kiedy wykonawca nie będzie wywiązywał się z obowiązków 

zawartych w niniejszej umowie, zamawiający może wynająć transport zastępczy a 
kosztami tego wynajmu obciążyć wykonawcę. Czas podstawienia transportu 
zastępczego przez wykonawcę określa się na 45 minut od momentu awarii pojazdu.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia podróżnym warunków bezpieczeństwa i 
higieny odpowiadających rodzajowi transportu.  

 
§ 8 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.  
2. Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach.  

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  
1) za zwłokę w przystąpieniu do realizacji zamówienia w wysokości 500 zł za dany 

dzień roboczy,  
2) za nie przystąpienie do realizacji zamówienia w wysokości 1.000 zł wynagrodzenia 

należnego za każdy dzień roboczy,  
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5.000 

zł brutto. 
       Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z   
       przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5.000 zł  
 

§ 9 
1. Strony ustalają, że rozliczenie będzie się odbywało fakturami, wystawionymi za okresy 

dwutygodniowe i dotyczącymi usług wykonanych w tym okresie. Do faktur załączane 
są tachografy i oryginały kart drogowych potwierdzone przez osoby upoważnione ze 
strony zamawiającego. Faktury wystawiane będą odrębnie na Samorządową Szkołę 
Podstawową w Skoraszewicach i Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Pępowie. 

2. Na karcie drogowej muszą obowiązkowo się znajdować: 
1) data 
2) nr kolejny karty drogowej, 
3) nr rejestracyjny pojazdu, 
4) nazwisko i imię kierowcy, 
5) stan licznika przed wyjazdem, 
6) przejazdy wykonane w ramach usługi, 
7) stan licznika po wykonaniu usługi.   

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni licząc od daty ich 
doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.  

 
§ 10 

Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć się u wybranego przez siebie ubezpieczyciela  
od odpowiedzialności cywilnej na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim na 
skutek nienależytego wykonania przyjętych przez siebie obowiązków.    
 

 
 

§ 11 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.  
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§ 12 
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 umowy. 

 
§ 13 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 14 
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby zmawiającego.  
 

§ 15 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 
oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego i przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.U. nr 19, poz.177 ze 
zm.).  
 

§ 16 
Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.  
 
 

Zamawiający:       Wykonawca:                               


