
 w przypadku złożenia oferty na wykonywanie funkcji opiekuna przez taką osobę ٭
 

UMOWA Nr ……. 
 

Zawarta w dniu   …………...  w Jemielnicy pomiędzy: 
 
Gminą Jemielnica, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Marcina Wycisło zwaną dalej 
Zamawiającym, 
 
a  firmą  ……………………………………………………………………………………….... 
reprezentowaną przez: ………………………………………………………………………….. 
 zwaną dalej Wykonawcą 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi przewozu oraz 
sprawowania opieki w okresie od 1 września 2015r. do 24 czerwca 2016r. czterech uczniów 
niepełnosprawnych zamieszkałych w:  
 

1) Łaziskach ul. Leśna … do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w 
Strzelcach Opolskich , ul. Ks. Wajdy 3; 

2) Jemielnicy ul. Korfantego …. do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej  
w Strzelcach Opolskich , ul. Ks. Wajdy 3; 

3) Piotrówce ul. Kościuszki …… do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej  
w Strzelcach Opolskich , ul. Ks. Wajdy 3; 

4) Jemielnicy ul. Stawowa ….. do Zespołu Szkół Specjalnych w Zawadzkiem ul. 
Czarna 2. 

2. Usługa wykonywana będzie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, na trasie: 
dom – szkoła – dom. Uczniowie powinni być dowiezieni do szkoły w takim czasie, aby 
mogli rozpocząć zajęcia zgodnie z planem zajęć. Powrót ze szkoły zgodnie z ustalonym 
planem zajęć. Uczniowie winni być odebrani ze szkół po zakończeniu zajęć, jednak nie 
później niż przed zamknięciem świetlicy.  Dowóz do szkoły i powrót do domu odbywać 
się będzie zgodnie z ustalonym planem lekcji, który zostanie przekazany Wykonawcy po 
ustaleniu planu zajęć przez szkołę.   

3. W czasie przewozu Wykonawca zapewni opiekę pełnoletniego opiekuna /sprawowaną 
przez osobę posiadającą przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej/*.Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. 

4. Rodzice dowożonych uczniów informować będą Wykonawcę z odpowiednim 
wyprzedzeniem o ewentualnych zmianach planu zajęć. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu uczniów, ilości przewozów  
w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci, ze względu na okoliczności 
których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanymi 
potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom 
niepełnosprawnym dojazdu do placówek szkolnych. 

 

 



§ 2 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać przewozu uczniów niepełnosprawnych 
pojazdami uprawnionymi do wykonywania krajowego transportu drogowego w 
zakresie przewozu osób. 

2. Wykorzystywane do realizacji zadania pojazdy muszą przez cały czas realizacji zadania: 

 

1) posiadać aktualne badania stanu technicznego pojazdu; 

2) posiadać aktualne ubezpieczenie OC;  

3) posiadać aktualne ubezpieczenie  NNW. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia jako kierowców pojazdów tylko osoby 
posiadające określone odrębnymi przepisami uprawnienia. 

4. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności w: .............................................................. na kwotę............................... . 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową lub 
inny dokument, potwierdzający posiadanie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 
najpóźniej w dniu podpisania umowy, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem i stanowić ona będzie załącznik do umowy. 

6. W przypadku wygaśnięcia, w okresie obowiązywania umowy, polisy 
ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
przedłożyć osobie, o której mowa w § 6 ust. 2 nową polisę lub dokument 
potwierdzający kontynuację ubezpieczenia, w formie kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem. Powyższe nie będzie stanowić zmiany umowy w rozumieniu § 
9 i nie będzie wymagało aneksu. 

7. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo uczniów podczas wykonywania usług 
przewozu. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia 
jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda 
materialna spowodowana działalnością Wykonawcy. 

 
§ 3 

 
1. Określona przez Wykonawcę wartość wynagrodzenia ofertowego za wykonanie 

całości przedmiotu umowy w kwocie: 

wartość zamówienia netto (bez podatku VAT) ………………………………….……. 

słownie netto: …………………………………………………………………………… 

wartość zamówienia  brutto (z podatkiem VAT): .................................................... 

słownie brutto : ........................................................................................................ 

została obliczona dla szacunkowej liczby  188 dni świadczenia usługi zgodnie ze 
złożoną ofertą (188 dni x 120 km x cena za 1 km) .  



2.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …… 
zł netto (zgodnie ze złożoną ofertą) za każdy rzeczywisty kilometr przejechany wraz 
ze sprawowaniem opieki w ramach realizacji zamówienia. Do kwoty netto będzie 
naliczony podatek w wys. 8 %, tj. … zł/km. 

3.  W czasie trwania umowy Wykonawca nie może domagać się powiększenia 
wynagrodzenia ponad cenę jednostkową za 1 km wymienioną w ust. 2 niniejszego 
paragrafu. 

4.  Stawka może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 

5.  Poza sytuacją określoną  w ust. 4 niniejszego paragrafu -  stawka jest stała i nie ulegnie 
podwyższeniu w trakcie obowiązywania umowy.  

 

§ 4 

1. W sytuacji nierzetelnego wykonywania usługi, np. braku środka transportu w danym 
dniu, podstawienia nieodpowiedniego środka transportu, rażącego, nieuzasadnionego 
spóźnienia, braku dyspozycyjności lub braku osoby sprawującej opiekę - Zamawiający 
ma prawo zamówić na koszt Wykonawcy inny środek transportu, za wynajem którego 
zostanie obciążony Wykonawca.  

2. W sytuacjach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo 
obniżyć proporcjonalnie wynagrodzenie, jak również ma prawo do rozwiązania 
umowy w trybie natychmiastowym. 

 
§ 5 

 
1. Zapłata za zrealizowane usługi następować będzie na podstawie faktur, w terminie 14 

dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury w terminie do 7 dni  
po zakończonym miesiącu.  

3. Zapłata o której mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy, numer 
konta: …………………………………………………………………………………………..  

4. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona Zamawiającemu przez 
Wykonawcę za wykonaną usługę oraz oświadczenie Wykonawcy zawierające 
informacje o przejechanych kilometrach (w danym miesiącu) i uczęszczaniu uczniów 
na zajęcia szkolne z określeniem ilości dni nauki szkolnej (w danym miesiącu). 

 

§ 6 

 

1. Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy jest ……………………………, tel. 
kontaktowy:…………………………. 

2. Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego jest ……………………………, tel. 
kontaktowy:…………………………. 



§ 7 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 % 
wartości faktury wystawionej za miesiąc poprzedzający w przypadku odstąpienia od 
umowy przez Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych..  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar 
umownych.  

3. W sprawach dotyczących naliczania odsetek i wniosków o zapłatę kar umownych 
strony podejmą próbę polubownego rozwiązania ewentualnego konfliktu.  

 

§ 8 

Podczas realizacji zamówienia Zamawiający zabrania transportu osób trzecich. 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
 

§10 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 11 

Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

 

 


