
Załącznik nr 6 – projekt umowy  
 
 

UMOWA  NR ……………… 
dalej zwana Umową, 

 
zawarta w dniu ………... , w Zawadach , pomiędzy: 
Gminą Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów  
reprezentowaną przez: 
 
…………………………………………………………………………………  
dalej zwaną „Zamawiającym” bądź Stroną, 
a   
………………………………………………………………………………………… 
 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
zwanym dalej "Przewoźnikiem" bądź „Wykonawcą”, bądź Stroną, 
łącznie dalej zwanymi Stronami, 
o treści jak niżej. 

§ 1. 
 

Postanowienia ogólne 
 
1. Zamawiający zleca, a Przewoźnik zobowiązuje się, w zakresie prowadzonej przez siebie działalności 

gospodarczej, wykonywać na rzecz Zamawiającego usługę dowozu uczniów do szkół  na podstawie  
postępowania nr ____________ oraz ofercie Przewoźnika z dnia _______________ r., stanowiących 
załączniki do Umowy, dalej zwaną także Usługą przewozu. 

 
2. Przewoźnik zobowiązuje się wykonać Usługę zgodnie z SWZ  
3. Przewoźnik zobowiązany jest do wykonywania niniejszej Umowy pojazdami w nienagannym stanie 

technicznym oraz zobowiązany jest posiadać wszelkie pozwolenia i zezwolenia niezbędne do 
wykonywania niniejszej Umowy. Przewoźnik jest zobowiązany świadczyć Umowę przy użyciu pojazdów 
wskazanych w ofercie. Zmiana pojazdu jest możliwa tylko i wyłącznie na pojazd spełniający minimalne 
warunki techniczne wskazane w SWZ i wymaga wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego. 
 

4. Usługa przewozu będzie realizowana przez Przewoźnika codziennie w dniach nauki szkolnej i 
dostosowana będzie do godzin zajęć lekcyjnych w szkołach, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy. W 
przypadku odwołania nauki w danym dniu, przewóz w takim dniu nie będzie się odbywał, a 
Przewoźnikowi nie jest za ten dzień należne wynagrodzenie. 

 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian sposobu prowadzenia 

dowozów w trakcie obowiązywania Umowy, podyktowanych zmianami w organizacji pracy szkół lub 
placówek oświatowych oraz innych okoliczności, w tym w szczególności w przypadku wprowadzenia 
ograniczeń epidemicznych spowodowanych m.in. wirusem SARS-CoV-2 (np. nauka zdalna). Zmiany 
sposobu dowozu mogą dotyczyć w szczególności: 
a) rozszerzenia lub zawężenia trasy: 

- w przypadku zmiany szkoły/placówki do których uczęszczają dzieci w trakcie roku szkolnego; 
- w przypadku rezygnacji z dowozu, zastąpienia jednego dziecka innym dzieckiem, którego 
podanie wpłynęło w trakcie realizacji zamówienia, bez względu na adres zamieszkania i adres 
placówki, do której dziecko będzie dowożone; 
- w przypadku zmiany adresu zamieszkania dzieci w trakcie roku szkolnego; 

b) częstotliwości kursów, liczby przewozów, terminów wykonywania usługi; 
c) zawieszenia przewozów w całości lub w części 



d) ograniczenia przejazdów pojazdem danego typu (Autobus lub Bus) i w tym wskazanie, iż z uwagi 
na mniejszą liczbę dowożonych uczniów w miejsce pojazdu Autobus winien poruszać się pojazd 
typu Bus. 

 
 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu tras przewozu, w zależności od miejsca 

zamieszkania ucznia. Zmiany te nie będą skutkować zmianą jednostkowego wynagrodzenia za Usługę 
przewozu i nie będą skutkować zmianą umowy. 

 
 
7. W sytuacjach nadzwyczajnych, gdy zmiana pojazdu, grozi naruszeniem harmonogramu jazdy 

określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, Przewoźnik uprawniony jest do samodzielnej 
zmiany oraz wyboru pojazdu zastępczego w danym dniu. Pojazd zastępczy winien spełniać wszystkie 
warunki przewidziane dla danego pojazdu w SWZ. Przewoźnik zobowiązany jest również do 
niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o okolicznościach zmiany pojazdu wraz z podaniem jej 
przyczyny. 

 
8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu zastępczego przez innego 

przewoźnika/własnego pojazdu zastępczego lub pojazdu zastępczego, do którego posiada inny tytuł 
prawny, w czasie do 60 minut od zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej zrealizowanie kursu. W 
przypadku awarii pojazdu Wykonawca niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego i podstawia pojazd 
zastępczy spełniający wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności 
zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi 
przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. 

 
9. Do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni: 

a) Pojazdy własne, lub pojazdy do których posiada inny tytuł prawny, 
b) Pojazdy dopuszczone do ruchu drogowego i przeznaczone do transportu osób. Muszą posiadać 

ubezpieczenie OC, NNW, przez cały okres wykonywania zamówienia, aktualne badania techniczne, 
nienaganny stan techniczny. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli dokumentów 
potwierdzających stan techniczny pojazdów, 

c) W okresie zimowym pojazdy ze sprawnym systemem ogrzewania wewnątrz. Ponadto Wykonawca 
będzie dbał o to, aby stopnie wejściowe do pojazdu nie były śliskie i nie zalegał na nich lód. 

d) Pojazdy zapewniające niezbędne bezpieczeństwo i komfort jazdy. 
 

10. Przewóz uczniów będzie realizowany zgodnie z harmonogramami, każdorazowo aktualizowanymi w 
przypadku: zmiany w planie lekcji, zmiany liczby dzieci i uczniów w wyniku: absencji, rezygnacji z nauki 
lub dowozu, przekierowań dzieci i uczniów do/z innej szkoły/placówki oświatowej. Aktualizacja 
harmonogramów dokonywana będzie przez Wykonawcę, w oparciu o pisemne lub mailowe 
powiadomienie go o zmianach przez pracownika Urzędu Gminy   lub dyrektora szkoły/placówki 
oświatowej, z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. 
 

§ 2. 

Nadzór 

1. Strony ustalają, że nadzór nad realizacją umowy przez Wykonawcę ze strony Zamawiającego 
sprawować będzie ………………….. tel.: ……………….... .  

2. W ramach nadzoru, nad wykonywaniem umowy, Zamawiający może w szczególności: 
a) żądać do wglądu dokumentów potwierdzających sprawność pojazdów, spełnianie przez nich 

warunków przewidzianych w SWZ oraz atestów potwierdzających bezpieczeństwo przewożonych 
osób, dowodów rejestracyjnych używanych pojazdów samochodowych; 

b) żądać do wglądu dokumentów kierowców i opiekunów, potwierdzających kwalifikacje do 
wykonywania niniejszej umowy; 



c) kontrolować terminowość i punktualność wykonywanej Usługi przewozu, jak i rodzaj pojazdu, którym 
wykonywany jest przewóz, jego stanu technicznego oraz warunków sanitarnych w nim panujących. 

 
§ 3. 

 
Wynagrodzenie 

 
1. Zgodnie z ofertą Przewoźnika , Strony ustalają następujące stawki: 

 Stawka brutto za 1 km przewozu…………………..zł.   

 Stawka dzienna brutto  za dowóz osób niepełnosprawnych ………………………….zł.  

 
 

§ 4. 
 

Zapłata wynagrodzenia 
 

1. Za wykonanie Usługi przewozu przez Przewoźnika Strony rozliczać się będą na podstawie faktury VAT, 
wystawianej Zamawiającemu przez Przewoźnika. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Przewoźnika wynagrodzenia na podstawie faktury, , 
w terminie ………………. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego tej faktury VAT,  przelewem na 
rachunek bankowy Przewoźnika wskazany na takiej fakturze VAT. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Przewoźnika 
odsetek ustawowych za opóźnienie. 

 
§ 5. 

 
Odpowiedzialność za szkody 

 
1. Przewoźnik z chwilą rozpoczęcia wykonywania Usługi przewozu, to jest od dnia ………., przejmuje na 

siebie całą odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z wykonywaniem Umowy. 
2. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody mogące wyniknąć z wypadków lub wszelkiego rodzaju 

zdarzeń  w czasie  realizacji przez niego przedmiotu niniejszej umowy. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie dowozu wobec Zamawiającego oraz 

osób trzecich, jak i jest zobowiązany do naprawienia szkód wynikających z wykonywania dowozu. 
4. W przypadku wystąpienia szkody bądź jakichkolwiek nieprawidłowości związanej z wykonywaniem 

Umowy, Przewoźnik zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym Zamawiającego, lecz 
nie później niż w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia przez Przewoźnika takiej okoliczności. 

 
§ 6. 

 
Realizacja umowy 

 
1. Przedmiot Umowy będzie wykonywany od dnia ________________ r. do dnia ________________ r. w 

dni nauki szkolnej - od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przerw świątecznych i innych dni 
dodatkowo wolnych od nauki, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 

2. Wcześniejsze rozwiązanie Umowy, to jest przed upływem terminu określonego w § 6 ust. 1 Umowy, 
może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Przewoźnika Usługi przewozu, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego wypowiedzenia Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Przewoźnika o tym zamiarze i wyznaczenie 
co najmniej 3-dniowego terminu na przywrócenie przez Przewoźnika prawidłowego wykonywania 
Umowy. W szczególności przesłanką do wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie 
Przewoźnika będzie brak usunięcia notyfikowanych przez Zamawiającego nieprawidłowości co do stanu 
technicznego pojazdów, którymi wykonywany jest przewóz. 



 
§ 7. 

 
Kary umowne 

 
1. Przewoźnik zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. w wysokości po 1.000,- zł (tysiąc złotych) za każdy przypadek niezrealizowania przewozu 
wskazanego w załączniku, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy,  

b. w wysokości 10.000,- zł (dziesięć tysięcy złotych) w przypadku odstąpienia lub rozwiązania lub 
wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika. 

2. Zamawiający zapłaci Przewoźnikowi karę umowną w wysokości 10.000,- zł (dziesięć tysięcy złotych) w 
przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość 
ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

 
§ 8. 

 
Osoby uprawnione do kontaktu 

 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Przewoźnikiem ze strony Zamawiającego jest: 
………………………., nr telefonu: ……………………….., adres e-mail …………………………………….. . 
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Przewoźnika jest: 
………………………., nr telefonu: ……………………….., adres e-mail …………………………………….. . 
 
Adresy, na które należy kierować korespondencję do Stron zostały wskazane w części wstępnej niniejszej 
Umowy. 
  

§ 9. 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy pod rygorem nieważności wymagają  formy pisemnej. 
2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się 
przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz.U.2021.1129), oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie 
stanowią inaczej.  

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, to jest 1 egzemplarz dla Przewoźnika i 1 
egzemplarz dla Zamawiającego. Integralną część Umowy stanowią oferta Wykonawcy z dnia ……… r. 
(z załącznikami do tej Oferty) oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia ze wszystkimi załącznikami do 
tej specyfikacji. 

 
 
 

Zamawiający :                                                                                            Wykonawca:  
 


