
załącznik nr 5        WZÓR 

U M O W A   Nr ………/2015 
 

zawarta w dniu ……………….. roku  
pomiędzy Zespołem Szkół w Zdunach reprezentowanym przez 

mgr Andrzej Hejdysz - dyrektor zespołu  

oraz Gabriela Plucińska – główny księgowy zespołu 

z siedzibą: ul. Łacnowa 26, 63-760 ZDUNY 

NIP – 621-17-57-051, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

firmą: ……………………………………………………………………. 

z siedzibą: ……………………………………………………………….. 

działającą na podstawie: 

NIP: ……………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

zwaną dalej ”Wykonawcą” 

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego  

- o treści następującej:  

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w 

Zdunach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zdunach”. 
2. Dowożenie dzieci odbywać się będzie zgodnie z wykazem zamieszczo-

nym w punkcie III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Termin realizacji zamówienia – rok 2016. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w harmonogra-

mie spowodowanych zmianami w rozkładzie zajęć lekcyjnych. O każdej 

zmianie harmonogramu zamawiający zawiadomi wykonawcę nie później 

niż 2 dni przed wprowadzeniem ich w życie. 

 

§ 2 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowi:  

a) oferta wykonawcy, 

b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

 

§ 3 

1. Jeżeli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające wykonanie usług transpor-

towych zgodnie z treścią umowy takie jak: choroba, utrata uprawnień do 

wykonywania działalności lub do wykonywania konkretnych czynności, 

uszkodzenie środka transportu, wykonawca jest obowiązany powiadomić 

o tym niezwłocznie zamawiającego oraz zapewnić bez dodatkowej opłaty 

przewóz uczniów przy użyciu własnych lub obcych środków transporto-

wych (§ 4 stosuje się odpowiednio). 



2. Wykonawca poza sytuacjami określonymi w ust. 1 nie może bez zgody 

zamawiającego powierzyć wykonywania przewozów innym wykonaw-

com. 

 

§ 4 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom odpowiednich warun-

ków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi. 

 

§ 5 

1. Z tytułu wykonywania niniejszej umowy wykonawca otrzymywał będzie 

od zamawiającego wynagrodzenie umowne w wysokości stanowiącej ilo-

czyn przejechanych kilometrów i ustalonej w wyniku przetargu ceny za 1 

km wykonanego transportu. 

Cena za 1 km wykonanego transportu wynosi ……………. zł brutto 

(słownie: …………………………………………………… zł brutto). 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wykonawcy należności za wy-

konane usługi na podstawie wystawionej przez wykonawcę po zakończe-

niu każdego miesiąca faktury i potwierdzeniu przez zamawiającego ilości 

przejechanych kilometrów oraz liczbę dni przewozu w danym miesiącu. 

3. Zapłata należności dokonywana będzie przelewem na konto w terminie 

14 dni od daty otrzymania faktury za zrealizowane usługi. 

 

§ 6 

Umowa zostaje zawarta na okres od 04 stycznia 2016 r. do 22 grudnia 2016 ro-

ku. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w przypadku odstą-

pienia wykonawcy lub zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy – w wysokości 20% miesięcznej wartości zamówienia 

za każdy miesiąc niewywiązywania się z postanowień umowy, do końca 

okresu na jaki została zawarta. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w terminie 14 dni 

od daty wystąpienia z żądaniem przez zamawiającego. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej zamawiający potrąci 

należną karę z należności wykonawcy. 

4. W przypadku niewłaściwego wykonania umowy (częste awarie autobusu, 

opóźnienia w dowozach) wykonawca zapłaci zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20% miesięcznej wartości zamówienia. 

 

§ 8 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, ze skutkiem na-

tychmiastowym, w przypadku niewykonywania przez wykonawcę usług przez 

okres dłuższy niż 3 dni. 

 

 



§ 9 

Wszelkie zmiany postanowień zawartych w umowie wprowadzone mogą być 

tylko w formie pisemnych aneksów do niniejszej umowy. 

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


