
U M O W A 

Nr ………………  

zawarta dnia ………………………… roku w Zawadach pomiędzy: 

1. Gminą Popów – z siedzibą w Zawadach przy ulicy Częstochowskiej 6, reprezentowaną przez: 

Bolesława Świtałę - Wójta Gminy, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pawła Hanusa, 

zwaną w treści umowy "Usługobiorcą", 

a 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym w treści umowy "Przewoźnikiem". 

§ 1 

Usługobiorca zleca, a Przewoźnik przyjmuje do wykonania usługi przewozów polegających na 
dowożeniu i odwożeniu uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019 na terenie Gminy Popów, 
zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz usługi przewozów 
związane z wyjazdami uczniów na: wycieczki, zawody szkolne, konkursy, w miarę potrzeb Usługobiorcy, 
zgodnie ze stawką określoną w niniejszej umowie.  

§ 2 

1. Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w wysokości ……………. zł brutto za każdy 1 
km przebiegu pojazdu wykonującego przewóz na trasie wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy. 

2. Przewoźnik wystawiać będzie fakturę VAT za usługi będące przedmiotem niniejszej umowy, wraz  
z zestawieniem rzeczywiście przejechanych kilometrów, uwzględniając kursy niewykonane oraz 
kursy dodatkowe zlecone przez Usługobiorcę, do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po 
miesiącu, w  którym Przewoźnik wykonywał usługi.  

3. Faktura VAT będzie doręczana przez Przewoźnika do siedziby Usługobiorcy.  
4. Termin płatności wynagrodzenia wynosi 14 dni od dnia doręczenia Usługobiorcy przez Przewoźnika 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na poniższy rachunek bankowy należący do Przewoźnika: 

….......................................................................................................... 
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w par. 2 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku wzrostu lub spadku 

najniższej ceny paliwa obowiązujących na terenie Gminy Popów (stacja paliw STANPOL lub 
POLTRANS), o co najmniej 10% w stosunku do ceny paliwa stanowiącej podstawę ustalenia 
poprzedniej stawki obowiązującej za 1km. 

7. W dniu zawarcia umowy przyjmuje się cenę paliwa w wysokości ………………….  zł /1l ON brutto. 
8. Wzrost lub spadek wynagrodzenia będzie wyliczony na podstawie następującego  wzoru: 
  

Sn=Sd x P/2 

gdzie: 

Sn-kwota netto wzrostu/spadku wynagrodzenia należnego usługodawcy, 
Sd-dotychczasowa stawka wynagrodzenia należnego usługodawcy, 
P-procent wskaźnik wzrostu/spadku cen paliwa brutto, przy założeniu że P>10%. 

 
  



§ 3 
 

Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia uczniom opieki gwarantującej im bezpieczeństwo  
w czasie wsiadania do środka transportu, w czasie przewozu oraz w czasie wysiadania w miejscu 
przeznaczenia.  

§ 4 

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów dowożonych od chwili wejścia do 
autobusu , aż do momentu opuszczenia autobusu  przez ucznia na parkingu przed szkołą oraz  
z parkingu przed szkołą do przystanku w swojej miejscowości 

§ 5 

1. Przewoźnik wykonuje usługi w dni nauki szkolnej oraz w terminach wskazanych przez Usługobiorcę 
w związku z wyjazdami uczniów, o których mowa w § 1 niniejszej umowy.  

2. Przewoźnik nie świadczy usług w czasie ferii świątecznych i zimowych oraz innych dni wolnych od 
zajęć szkolnych wskazanych przez Usługobiorcę.  

§ 6 

Przewoźnik gwarantuje wykonywanie usług zgodnie z przepisami i standardami obowiązującymi  
w zakresie przewozu osób. 

§ 7 

Przewoźnik nie może powierzyć innym podmiotom wykonywania usług będących przedmiotem 
niniejszej umowy. 

§ 8 

1. Przewoźnik oświadcza, że dowóz i odwóz dzieci wykonywany będzie wyłącznie samochodami 
sprawnymi technicznie, dostosowanymi do ilości przewożonych dzieci i posiadającymi świadectwo 
dopuszczania do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności  
z ustawą Prawo o ruchu drogowym.   

2. Przewoźnik oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie OC oraz NW na wszystkie samochody, 
które będą używane do wykonywania usług.  

3. Strony ustalają, że w przypadku awarii środka transportu, którym wykonywana jest usługa, 
Przewoźnik własnym staraniem i na własny koszt zapewni pojazd zastępczy, spełniający warunki 
określone w ust. 1 i 2 .  

4. Przewoźnik oświadcza, że posiada wszelkie zezwolenia oraz licencje wymagane przez przepisy 
prawne do wykonywania usług polegających na regularnym przewozie specjalnym dzieci. 

§ 9 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 03 września 2018 r. do 21 czerwca 
2019 r. 

2. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

3. Rozwiązanie umowy może nastąpić bez wypowiedzenia przez Usługobiorcę w razie nie 
wykonywania przewozów w okresie przekraczającym jeden tydzień. 

§ 10 

1. Strony postanawiają, że wiążącą formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Kary umowne należą się w następujących wypadkach i wysokościach: 



1) Przewoźnik zapłaci karę: 

a) w wysokości stanowiącej 2-krotność średniej kwoty wynagrodzenia dziennego  
z ostatniego miesiąca za każdy dzień nie wykonania usługi; 

b) w wysokości kwoty wynagrodzenia dziennego z ostatniego miesiąca za nie wykonanie 
części usługi dziennej tj. dowozu lub odwozu; 

c) w wysokości 2000 zł za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po jego stronie. 

2) Usługobiorca zapłaci karę za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po jego stronie  
w wysokości  2000 zł z wyłączeniem skorzystania z uprawnienia określonego w ust. 3 § 9. 

§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem jej nieważności. 

§ 12 

Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą 
przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługobiorcy. 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy,  
w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Przewoźnik, 
a dwa Usługobiorca. 

 
 

USŁUGOBIORCA           PRZEWOŹNIK 
 
 
 
 
 

 
Załączniki:  
 

 Harmonogram dowozu i odwozu uczniów w roku szkolnym 2018/2019 na terenie Gminy 
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                                                                           Załącznik nr 1 do umowy z dn. ………….. r. 
 

                             Harmonogram dowozu i odwozu uczniów w roku szkolnym  
2018/2019 na terenie Gminy Popów 

1. Dowóz uczniów w dni szkolne od poniedziałku do piątku: 

 Trasa nr 1: Godz. 6.45 Popów Parcela – Dębie - Popów Szkoła – Gimnazjum Zawady. 

Godzina przywozu uczniów do szkoły: 7:00; 

Trasa nr 2:Godz. 7.05 Gimnazjum Zawady – Kamieńszczyzna Dolna – Kamieńszczyzna Górna – Rębielice 

Królewskie – Rębielice Królewskie (ul. Górnik) – Gimnazjum Zawady-Zawady-Stacja Kolejowa Miedźno-

Popów Szkoła.  

Godzina przywozu uczniów do szkoły: 7:30; 

Trasa nr 3: Godz. 7.35 Gimnazjum Zawady – Zawady – Stacja Kolejowa – Miedźno – Popów Szkoła. 

Godzina przywozu uczniów do szkoły: 7:50. 

2. Odwóz uczniów ze szkół obowiązujący w poniedziałek, wtorek, i piątek: 

Trasa nr 1: Godzina odwozu uczniów ze szkoły: 12:40  

Szkoła Popów – Stacja Kolejowa Miedźno-Zawady-Gimnazjum Zawady. 

 

Trasa nr 2: Godzina odwozu uczniów ze szkoły: 13:30; 

Gimnazjum Zawady – Szkoła Popów – Zbory -  Stacja Kolejowa Miedźno – Zawady – Gimnazjum Zawady. 

 

Trasa nr 3: Godzina odwozu uczniów ze szkoły: 14:20. 

Gimnazjum Zawady – Rębielice Królewskie – Rębielice Królewskie (ul. Opatowska) – Kamieńszczyzna Górna 

– Kamieńszczyzna Dolna – Gimnazjum Zawady. 

 

Trasa nr 4: Godzina odwozu uczniów ze szkoły: 14:50. 

Gimnazjum Zawady – Zbory – Dębie – Szkoła Popów. 

3. Odwóz uczniów ze szkół obowiązujący w środę. 

Trasa nr  1: Godzina odwozu uczniów ze szkoły: 12:40 

Szkoła Popów – Stacja Kolejowa Miedźno-Gimnazjum Zawady 

 

Trasa nr 2: Godzina odwozu uczniów ze szkoły: 13:20; 

Gimnazjum Zawady – Szkoła Więcki – Dąbrowa – Wrzosy – Antonie – Płaczki – Marianów – Annolesie. 

 

Trasa nr 3: Godzina odwozu uczniów ze szkoły: 14:20. 

Annolesie – Gimnazjum Zawady – Rębielice Królewskie – Kamieńszczyzna Dolna – Kamieńszczyzna Górna – 

Gimnazjum Zawady- Zbory- Dębie -Szkoła Popów. 

4. Odwóz uczniów ze szkół w czwartek: 

Trasa nr 1: Godzina odwozu uczniów ze szkoły: 13:20; 

 Szkoła Więcki – Dąbrowa – Wrzosy – Antonie – Płaczki – Marianów – Annolesie. 

 

Trasa nr  2: Godzina odwozu uczniów ze szkoły: 14:20. 

 Annolesie – Gimnazjum Zawady – Rębielice Królewskie – Kamieńszczyzna Dolna– Kamieńszczyzna Górna-  

Gimnazjum Zawady- Zbory- Dębie- Szkoła Popów . 

 


