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Załącznik nr 6a do SIWZ 
 
 

UMOWA WZÓR 
NR …………………….. 

 
 
 

 
Zawarta w dniu ………………………… 2020 roku pomiędzy: 
 
Gminą Strzeleczki - Gminnym Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół  
w Strzeleczkach, przy ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, posiadający numer NIP 199 00 900 13 
oraz numer REGON  531413107, reprezentowany przez Kierownika Gminnego Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Strzeleczkach Magdalenę Macioszek, przy 
kontrasygnacie Głównego Księgowego Małgorzaty Kloske. 
 
a firmą…………………………….,  posiadającą NIP………………………………….. 
 
reprezentowaną przez ……………………………………………………………..…… 
 
zwaną w dalszej części Wykonawcą o następującej treści: 
 

§ 1 
 
Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego:  
pn.: Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021, 

Część I Zadanie 1 w okresie od 01.09.2020r. do dnia 25.06.2021r. prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego. 

 
1. Zamówienie będzie polegało na przywożeniu i odwożeniu dzieci i uczniów do Przedszkola 

w Komornikach, Szkoły Podstawowej w Dobrej, Szkoły Podstawowej w Racławiczkach, 
Szkoły Podstawowej w Komornikach, Szkoły Podstawowej w Zielinie, Szkoły 
Podstawowej w Strzeleczkach, autobusem Wykonawcy. 

2. Szacowany dzienny łączny przebieg ok. 220 km. Szczegółowe zestawienie tras przewozu 
wraz z godzinami odwozów i przywozów zostanie podane Wykonawcy najpóźniej w dniu 
podpisania umowy. 

3. Wykonawca powinien dysponować podczas trasy porannej i popołudniowej trzema 
autobusami wraz z kierowcami, z liczbą miejsc siedzących min.58 - każdy. 

4. Zamówienia będzie realizowane w ramach przewozów regularnych (na podstawie biletów 
miesięcznych lub kart przejazdu) w krajowym transporcie drogowym na podstawie ustawy 
z nia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 roku poz 2140 z późn. 
zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz. U. z 2019 roku poz. 2475 z późn. zm.). 
 

5. Usługi będą realizowane wg poniższych tras: 

 
Trasa 1: Strzeleczki – Wawrzyńcowice - Kujawy - Zielina – Moszna – Strzeleczki 
(trasa ranna x1 przywóz, trasa popołudniowa x 2 odwóz); 
 
Trasa II: Strzeleczki – Buława – Pisarzowice – Łowkowice – Komorniki – Nowy Młyn – Dobra 
– Strzeleczki   
(trasa ranna x1 przywóz, trasa popołudniowa x 2 odwóz); 
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Trasa III:  Strzeleczki – Ścigów – Racławiczki – Serwitut- Smolarnia – Dziedzice - Racławiczki 
– Ścigów – Strzeleczki,   
(trasa ranna x1 przywóz, trasa popołudniowa x 2 odwóz); 

 
§ 2 

1. Cena brutto  jednego biletu miesięcznego dwustronnego (dowóz i odwóz) dla jednego 
ucznia: .................................zł (słownie brutto:............................................................... 
...................................................................................................................................zł), 
Maksymalna cena brutto (wynika z ceny brutto jednego biletu miesięcznego dla jednej 
osoby ………..….. x 167 osób x 10 miesięcy):.........................................zł (słownie 
brutto:...................................................................................................................................
...................................................................................................................................zł); 

2. W przypadku zmian tras lub godzin przewozu i odwozu wykonawca zastosuje się  
do przedstawionych mu zmian w terminie nie krótszym niż 3 dni przed dokonaniem 
zmiany. 

3. Wykonawca w ramach umowy będzie wykonywał dodatkowe kursy na zlecenie 
Zamawiającego za wynagrodzeniem ustalonym na zasadach w § 2. 

4. Rozliczenie za świadczone usługi następować będzie w okresach miesięcznych. 
5. Należność za wykonaną realizowana będzie przelewem na podstawie faktur VAT, 

wystawionych przez Wykonawcę w terminie …………….. dni od otrzymania poprawnie 
wystawionej faktury. 

 
§ 3 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie wg. obowiązujących przepisów 

dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego oraz posiadać wymagane prawem 
pozwolenia, polisy (w tym OC, NW) aktualne badania techniczne autobusu itp. W całym 
okresie realizacji umowy. 

2. Wykonawca, w razie potrzeby zapewni na swój koszt zastępczy autobus tak, aby 
realizacja umowy przebiegała w sposób bezkolizyjny. 

3. Kontrolę uprawnień przejazdu oraz sprawowanie opieki nad przewożonymi osobami 
sprawować będzie pracownik Zamawiającego. 

4. Pojazd samochodowy przeznaczony do wykonywania czynności na drodze powinien być 
wyposażony w sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej widoczny z wszystkich stron pojazdu 
niepowodujący oślepiania innych użytkowników ruchu. 

5. Autobusy winny spelniać warunki określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2019r. poz.2022 z późn. zm.) na podstawie art. 66 

ust. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 

z 2019r. poz. 4265 z poźn.zm.); 

6. Pojazd samochodowy przeznaczony do wykonywania czynności na drodze powinien być 

wyposażony w sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej widoczny z wszystkich stron pojazdu 

niepowodujący oślepiania innych użytkowników ruchu. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 
§ 4 

 
1. W razie niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy, strony stosować będą kary 

umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
a) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% 

wartości ceny ofertowej brutto za realizację zamówienia w okresie trwania umowy, 
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obliczonej zgodnie z § 3 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności 
za które odpowiada wykonawca. 

b)  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy karę umowną w wysokości 30% 
wartości ceny ofertowej brutto za realizację zamówienia w okresie trwania umowy, 
obliczonej zgodnie z § 3 ust.1, za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

c)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 200% wynagrodzenia 
należnego za dany dzień przewozowy, w którym wykonawca nie podstawi autobusu do 
przewozu przedszkolaków i uczniów. 

d) Za spóźnienie przekraczające 15 minut w przewozie, wynikające z winy Wykonawcy, 
zapłaci on Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia za każde 
rozpoczęte 15 minut spóźnienia, liczone za dany dzień przewozowy. 

e) W przypadku nienależytego wykonywania umowy z winy Wykonawcy poprzez  
co najmniej dwukrotne opóźnienie w podstawieniu autobusu, powtarzające się powyżej 
15 minut opóźnienia w przewozie, brak zapewnienia autobusu zamiennego  
w przypadku awarii autobusu, którym dokonywany jest przewóz. Zamawiającemu 
przysługuje prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy z winy wykonawcy. 

 
§ 5 

 
1. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie przewozu 

wskutek działania siły wyższej, jak gołoledź, zaspy, śnieżyce, ulewy. 

2. Kursy niewykonane nie będą wliczane do rachunku za przewóz. 

 
§ 6 

 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  

nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie wyłącznie należne z tytułu wykonania części umowy. 

 
 

§ 7 
 
1. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na usługę zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci 
do przedszkoli oraz szkół, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, przy czym podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa dowozu w terminie 14 dni. 

3. Zamawiający w terminie określonym   pkt 2 zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa dowozu: 

a) nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 3 umowy  

o której mowa wyżej. 
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi. 

5. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamówienia na usługę 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
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umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

 
§ 8 

 
1. Niniejszą umowę zawiera się na czas oznaczony od 1 września 2020r. do 25 czerwca 

2021r. 
2. Wyżej podany okres realizacji zamówienia obejmuje tylko dni nauki w szkołach odliczając 

dni wolne od zajęć szkolnych (ferie, wakacje) oraz dni ustalane przez dyrekcję szkół. 
 

§ 9 
 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a) wykonawca nie podjął realizacji przedmiotu umowy, w ciągu 7 dni od daty wezwania 
go przez Zamawiającego, 

b) wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje 
przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy. 

c) wykonawca zaniechał realizacji umowy bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez 
okres co najmniej dwóch dni. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 10 

 
1. Zgodnie z art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 

zmiany umowy w zakresie: 
a) zmiany nazwy lub adresu stron umowy, zmian organizacyjno – prawnych działania 

stron umowy, przekształcenia lub połączenia firmy Wykonawcy, przekształcenia, 
zmiany lokalizacji, połączenia, likwidacji lub wyodrębnienia/ utworzenie jednostek 
organizacyjnych Zamawiającego.  

b) potrzeby zabezpieczenia interesów Zamawiającego w celu uniknięcia ryzyka 
poniesienia straty w przypadku zmiany obowiązujacych przepisów prawa lub wydania 
orzeczenia zmieniającego sytuację prawną Zamawiającego. 

c) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których  
nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, mimo zachowania 
należytej staranności przez Zamawiającego. 

d) w   przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 
e) pozostałe zmiany: siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy 

zgodnie z SIWZ, zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności  
na rzecz Wykonawcy. 

f) wystąpienie zdarzenia siły wyższej, spowodowanego wystąpieniem stanu 
epidemicznego na terenie kraju, uniemożliwiającego wykonanie umowy. 

g) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 
przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy 
czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane 
koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy   planowanymi 
świadczeniami. 

h) zamawiający może dokonać zmian postanowień umowy w zakresie zmiany organizacji 
i tras dowozu w sytuacjach nowej organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021, 
zmian organizacyjnych pracy szkoły w trakcie roku szkolnego, oraz zmian 
organizacyjnych dotyczących uczniów. W takim przypadku Wykonawca jest 
zobowiązany do zmiany organizacji i tras dowozu. W wymienionych przypadkach 
zmniejszeniu też może ulec oszacowana liczba kursów i kilometrów. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod 
rygorem nieważności.  



_____________________________________________________________________________________________________ 

Gminny Zespól Ekonomiczno-Adminstracyjny Szkól w Strzeleczkach                                                        Strona 5 z 5

Rynek 4,47-364 Strzeleczki 

 
§ 11 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeksu 
Cywilnego jeśli przepisy ustawy – Pzp nie stanowią inaczej. 
 

§ 12 
W kwestiach spornych, właściwym do rozpoznania będzie Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 13 

 
Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
oraz jeden dla Wykonawcy. 
 
 

WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY: 


