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Załącznik nr 5 

                                                 

Umowa nr ……...2022 

 

 

Zawarta w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu …...........  2022 r., pomiędzy:  

 

Powiatem Dąbrowskim ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska,                                  

NIP: 871-17-71-285  

reprezentowanym przez  

Pana Jarosława Boryczkę – Dyrektora Zespołu Szkół im Władysława Stanisława Reymonta 

w Brniu, Breń 3 33-210 Olesno 

przy kontrasygnacie Pani Marii Wojnas – Głównego Księgowego, 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym 

a  

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

................................................................................z siedzibą w …………………………. 

 przy ul. …………………………… wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy ……………………..  ………..   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: …….. NIP ………  zwanym w treści umowy  “Wykonawcą” 

reprezentowanym przez: 

1.................................................................................................................................................. 

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

(w przypadku  przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 

(imię i nazwisko) ……………………………………………………….., przedsiębiorcą 

działającym pod firmą  ……………………………………………. z siedzibą                                           

w ……………………………. przy ulicy ………………………..,   wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: …………………..  

reprezentowanym przez: ………………… 

zwanym dalej Wykonawcą  

 

Podstawą zawarcia niniejszej umowy (zwanej dalej „umową”) jest wynik postępowania                

nr ZS.5.2022/RPO  udzielenie zamówienia publicznego, które przeprowadzone zostało na 

podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dowożenie uczniów do Placówki Wsparcia Dziennego w Brniu 

Breń 1 33-210 Olesno, zwanej dalej Placówką, na warunkach określonych w niniejszej 

umowie. 

2. Zamawiający zastrzega, aby dowożenie uczniów następowało autobusem posiadającym co 

najmniej 30 miejsc. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do realizacji niniejszej umowy, tj. licencję 

na wykonywanie krajowego transportu drogowego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać dokumenty, wymienione w ust. 1 przez cały 

okres trwania umowy. 

3. W przypadku zakończenia ważności licencji w okresie trwania niniejszej umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się na co najmniej 30 dni przed upływem ich terminu ważności, 
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przedłożyć nowy dokument, ważny przez pozostały okres trwania umowy – pod rygorem 

odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy w okresie od dnia 

podpisania umowy do dnia 30 września 2023 r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dowóz uczniów do Placówki Wsparcia Dziennego 

w Brniu, tj.: 

a) od poniedziałku do piątku na godzinę 15.30 i powrót z Placówki o godzinie 19:00, 

zgodnie z przedłożonym Zamawiającemu rozkładem jazdy i uwzględnieniem 

wyznaczonych przystanków. 

3. Zamawiający na swój koszt zapewni podczas transportu uczniów opiekę. 

4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia wykona siłami własnymi. 

lub 

Wykonawca oświadcza, iż powierzy następujący zakres prac Podwykonawcom: 

….………………, 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą 

wykonuje przedmiot Umowy, jak za własne działania. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje 

przy pomocy Podwykonawców. 

§ 4 

1. Wykonawca na okres obowiązywania umowy zobowiązany jest w szczególności do: 

1) zapewniania pojazdów, które będą spełniały warunki rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  w ilości odpowiedniej do liczby 

przewożonych uczniów, 

2) zapewniania ubezpieczenia pojazdów, o których mowa w pkt. 1, za pomocą których 

świadczył będzie usługę, 

3) zapewniania ubezpieczenia przewożonych uczniów, 

4) zapewnienia przewozu uczniów na trasach, o których mowa w § 1, przez stałych 

kierowców, którzy nie byli karani za przestępstwa, określone w rozdziale XXV 

Kodeksu karnego. 

2. Wykonawca oświadcza, iż  na co najmniej dwa dni przed upływem ważności polisy (polis), 

o której (ych) mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, dostarczy on Zamawiającemu na własny koszt nową 

ważną polisę (polisy) lub polisę (polisy) przedłużającą poprzednio dostarczoną 

Zamawiającemu. 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest dbać o zewnętrzną i wewnętrzną czystość środków 

transportu oraz zabezpieczyć pełną sprawność techniczną środków transportu 

przeznaczonych do przewożenia uczniów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewniania przewożonym uczniom odpowiednich 

warunków bezpieczeństwa, higieny, wygodny oraz należytej obsługi. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym w zakresie skutków 

zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiłyby lub utrudniłyby Wykonawcy 

świadczenie przedmiotowej usługi. 

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 
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należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności wynikających określonych 

w umowie z podwykonawcą. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a wykonawcą. 

§ 6 

1. Wykonawca  przyjmuje do wiadomości, że terminowe świadczenie przez niego usługi 

dowożenia uczniów do Placówki według określonego kursu jest warunkiem prawidłowego 

funkcjonowania Placówki.   

2. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu przewożącego uczniów do Placówki lub innej 

nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu uczniów, Wykonawca 

zobowiązany jest bezzwłocznie zapewnić na własny koszt  transport zastępczy w 

ciągu…………minut (zgodnie z ofertą). 

3. W przypadku nie zapewniania przez Wykonawcę transportu zastępczego, o którym mowa 

w ust. 2, Zamawiający zapewni transport uczniów na koszt Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedkładać dokumenty, 

potwierdzające stan techniczny pojazdu, a w przypadku zmiany kierowców – dokumenty 

potwierdzające ich uprawnienia. 

 

§ 7 

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie usługi opisanej w §1 w kwocie 

…………….zł ( słownie: ……………………….złotych) brutto za 1 km. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 płatne będzie miesięcznie z dołu za wykonaną 

usługę w wysokości zależnej od ilości przejechanych  kilometrów w danym miesiącu 

zgodnie z trasą obsługiwanego kursu, na podstawie faktury VAT oraz oświadczenia 

Wykonawcy o ilości przejechanych kilometrów w danym miesiącu. 

3. Faktury wystawiane będą:  

 

NABYWCA: 

Powiat Dąbrowski 

33-200 Dąbrowa Tarnowska 

ul. Berka Joselewicza 5 

NIP 871-17-71-285 

ODBIORCA:  

Zespół Szkół im Władysława Stanisława Reymonta w Brniu,  

Breń 3  

33-210  Olesno 

 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać fakturę VAT do siedziby Zamawiającego do                

10- go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc świadczenia usługi. 

5. Zamawiający dokona płatności w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury VAT,                        

o której mowa w ust.3, przelewem na konto wskazane w fakturze. Za datę realizacji 

płatności uważa się datę obciążenia należnością konta Zamawiającego. 

 

§ 8 
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

a) każdą zwłokę w przewozie uczniów powstałą z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

stosunku do terminów wskazanych w rozkładzie jazdy – w wysokości 200 zł za każdy 

przypadek, 

b) za przerwę w realizacji umowy powstałą z przyczyn zależnych od Wykonawcy –                      

w wysokości 500 zł za każdy przypadek, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości      

stanowiącej 10 000,00 zł  

2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto,                         

przewidzianego za wykonanie usługi opisanej w § 1 przez cały okres obowiązywania 

umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od wystąpienia 

przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.  

4. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych, będzie 

on uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy – na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego 

– odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody. 

5. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe od kwoty nieuregulowanej w terminie. 

 

§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

a)  jeżeli Wykonawca został postawiony w stan likwidacji, 

b)  jeżeli Wykonawca przerwał świadczenie usługi objętej umową na okres przekraczający 

3 dni, 

c) w przypadku stwierdzenia przez upoważnione organy niesprawności pojazdów służących 

do realizacji niniejszej umowy, 

d) w sytuacji opisanej w § 2 ust. 3 umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych  w ust.1 nie później niż w 

terminie 30 dni od ujawnienia którejkolwiek z nich. 

 

§ 10 

Przelew wierzytelności wymaga zgody zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, z wyłączeniem formy elektronicznej. 

 

§ 11 

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

dopuszcza zmianę umowy, gdy wystąpi konieczność wprowadzenia zmian nieistotnych 

w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy lub 

zmian istotnych, tj. okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, w następujących przypadkach:  

1) zmianę terminu realizacji umowy z uwagi na działania siły wyższej. Dla potrzeb umowy 

siła wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu 

nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: 

katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, 
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zaburzenia życia społecznego. Zmiana umowy wynikająca z powyższej okoliczności 

nie może wykraczać poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej 

zmiany okoliczności, 

2) zmianę wysokości wynagrodzenia w sytuacji wystąpienia zmiany stawek celnych lub 

podatkowych powodujących, że wykonanie zobowiązania wiązać się będzie dla 

Wykonawcy z rażąco wysokimi kosztami – o ile Wykonawca wykaże wpływ tych 

zmian, na koszty realizacji umowy, przedkładając stosowne wyliczenia oraz 

dokumenty, 

3) zmianę wysokości wynagrodzenia w sytuacji wystąpienia zmiany tras, godzin 

przejazdów oraz liczby dowożonych osób, w przypadkach: 

a) działania siły wyższej, 

b) przyjęcia nowych uczniów do placówek oświatowych, skutkujące potrzebą 

uruchomienia dodatkowego pojazdu na danej trasie przewozu lub zmiany trasy 

przewozu, o ile Wykonawca wykaże wpływ tych zmian, na koszty realizacji umowy, 

przedkładając stosowne dokumenty i wyliczenia. 

2. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod 

rygorem nieważności. 

3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące 

zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

d) zmiany rachunku bankowego, 

e) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy oraz jakiekolwiek 

zmiany, które na mocy zapisów umowy nie stanowią jej zmiany. 

 

                                                                  § 12 

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd cywilny 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mieć będą 

przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 

§ 14 

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

ze stron. 

 

 

 

 

            ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA 

 

 

  ………………….        ………………….      


