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               Załącznik Nr 7 do SIWZ 

-  W Z Ó R   - 

 
U M O W A   Nr  ……./2011 

 

zawarta dnia …………….. 2011 roku w Niemodlinie pomiędzy Gminą 
Niemodlin, 49 - 100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

reprezentowaną przez Pana Mirosława Stankiewicza - Burmistrza zwaną 
dalej ZAMAWIAJĄCYM,   
a 

………………………………………………………………………………………………….. 
   z/s. ……………………………………………………………………… 
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………….. 

została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

 
1. W wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie 
publiczne pod nazwą: „Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów 
niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, 

Grodkowie, Opolu i w Niemodlinie wraz z zapewnieniem opieki”. 
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi  zgodnie z wybraną ofertą 

dotyczącą części .… załącznika Nr …. do SIWZ. 

3. Liczba uczniów objętych dowożeniem części …. Załącznika Nr …. do 
SIWZ może się zwiększyć nie więcej niż ….. lub zmniejszyć. 

4. W przypadku zmiany w składzie dowożonych uczniów części …. 
załącznika Nr …. do SIWZ Wykonawca zobowiązuje się do dowożenia 
uczniów, zgodnie ze zmienionym wykazem od następnego dnia po 

wprowadzeniu przez strony zmiany umowy w treści imiennego wykazu 
uczniów stanowiącego załącznik do umowy. 
 

§ 2 
 

1. Umowę zawiera się na okres od dnia 02.01.2012 r. do dnia 
29.06.2012 r. bez możliwości rozwiązania jej przez Wykonawcę.  

2. Zamawiający może bez wypowiedzenia rozwiązać umowę w przypadku 
rażącego lub uporczywego naruszania przez Wykonawcę warunków 
umowy, w szczególności w zakresie dotyczącym terminowości i 

punktualności dokonywanych dowozów. 
 

§ 3 
 

Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia oraz sprawny 
technicznie tabor, warunkujące prawidłową realizację usługi.  
 

§ 4 
 

          W przypadku czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych 
w uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do 

zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług.  
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§ 5 
 

         Wykonawca zobowiązuje się: 

1) dowieźć uczniów na określoną godzinę i zapewnić powrót zgodnie 
z wyznaczonymi trasami (trasą), na które (którą) złożył ofertę, 

2) zapewnić opiekę nad uczniami na każdej trasie w czasie przewozu 
przez osoby spełniające warunki wymagane od pracowników 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zwłaszcza w części 

dotyczącej stanu zdrowia i badań, o których mowa w art. 229 KP, 
3) zapewnić właściwe i zgodne z przepisami oznakowanie pojazdów 

przeznaczonych do przewozu uczniów, 

4) zapewnić najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdu, 
a także odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowcy, 

5) pokryć szkody wynikające z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń 
wynikłych w czasie wykonywania usługi, 

6) przedłożyć Zamawiającemu kopię opłaconej polisy OC na czas trwania 

umowy w zakresie prowadzonej działalności, 
7) skierować do wykonania usługi kierowców posiadających ważne 

badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i ppoż. 
 

§ 6 

 
1. Strony do rozliczeń przyjmują dzienną cenę brutto przewozu uczniów 

wynikającą z ceny oferty podzielonej przez 112 dni nauki szkolnej, 

tj………………………………………………………………………………………… 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przewóz uczniów kwotę 

wynikającą z przemnożenia dziennej ceny przewozu uczniów i ilości dni 
nauki szkolnej w miesiącu rozliczeniowym w kwocie: ……………. zł, 
słownie: …..………………………………………………………………………….. 

wraz z należnym podatkiem ……… %  VAT: ……………… zł, słownie: 
..…………………………………………………………………………….. 

3. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia jest faktura Wykonawcy za dany 
miesiąc doręczona Zamawiającemu do dnia 5 - go każdego 
następującego miesiąca po miesiącu rozliczanym, a w miesiącu 

grudniu do dnia 28. wraz z załączonym poświadczeniem szkoły 
o wykonaniu ilości przewozów w danym miesiącu. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 14 dni 

od daty otrzymania faktury. 
5. Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 
6. Forma zapłaty faktury - przelew na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze. 

7. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego - 
Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki za zwłokę. 

§ 7 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących      

przypadkach i wysokościach: 
1) 100 zł za dojazd do szkoły z opóźnieniem ponad 15 min., 
2) 500 zł za dojazd do szkoły z opóźnieniem wynoszącym więcej niż 1 

godzinę, 
3) 1 000 zł za niewykonanie przewozu w danym dniu do którejkolwiek 

ze szkół, 
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4) 10 000 zł za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, 
2. Podstawę naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, 2, 3 

stanowić będzie protokół sporządzony przez dyrektora szkoły 
z udziałem Wykonawcy, a w razie odmowy podpisania protokołu przez 
Wykonawcę protokół podpisany przez dyrektora i  pracownika szkoły. 

3. Wykonawca zapłaci karę umowną  w terminie 14 dni od daty żądania 
zapłaty. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należności za 

usługę naliczoną, a nie zapłaconą w terminie karę umowną. 
 

§ 8 
1. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w następujących 

okolicznościach: 

1) zmiany tras przejazdu lub ich długości, 
2) zmiany liczby uczniów objętych dowożeniem, w wyniku czego zajdzie 

potrzeba zmiany treści imiennego wykazu uczniów stanowiącego 
załącznik do umowy, 

2. Jeżeli zmiany, o których mowa powyżej, spowodują zwiększenie lub 

zmniejszenie dziennej ilości kilometrów w wykonaniu usługi co 
najmniej o 10%, przewiduje się zmiany dziennej ceny brutto, 
określonej w § 6 ust 1 niniejszej umowy. 

3. Dzienna cena brutto określona w § 6 ust 1 niniejszej umowy, 
podzielona przez ilość kilometrów dziennej trasy, określonej w części … 

zał nr … , stanowi dzienną cenę brutto za 1km usługi zgodnie  
z zawartą umową: 
1) zwiększona ilość dzienna kilometrów pomnożona przez dzienną 

cenę brutto za 1km stanowi wartość, o którą powiększa się dzienną 
cenę brutto określoną w § 6 ust 1 niniejszej umowy, 

2) zmniejszona ilość dzienna kilometrów pomnożona przez dzienną 
cenę brutto za 1km stanowi wartość, o którą pomniejsza się 
dzienną cenę brutto określoną w § 6 ust 1 niniejszej umowy, 

4. Zamawiający przewiduje również zmiany w przypadku: 
1) wystąpienia siły wyższej np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub 

lokalne, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania 

usługi lub wpływ na zmianę trasy, 
2) zmiany wartości umowy w sytuacji zmiany urzędowej stawki 

podatku VAT dotyczącej przedmiotu umowy. 
 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy w przypadkach, o których 

mowa powyżej wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem 
nieważności. 

§ 9 

 
Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe 

wykonanie usług, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody 
organizacyjno - techniczne. 

 

§ 10 
 

Zamawiający może odstąpić od umowy na warunkach określonych 
w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
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§ 11 
 

1. Z zastrzeżeniem zmian określonych w art. 144 Ustawy z dnia  
29  stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm., zmiana 
postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. Do niniejszej umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia  29.01.2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 

z późn. zm.), a we wszystkich kwestiach nie uregulowanych niniejszą 
umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego. 

3. Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy po 
wyczerpaniu postępowania pojednawczego będzie rozstrzygał właściwy 
Sąd Gospodarczy w Opolu. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących 
egzemplarzach: jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego. 

 

       
            Wykonawca                                   Zamawiający 


