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UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW  

ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR1 WE WŁOSZCZOWIE 

 NA BASEN „NEMO” 

w roku szkolnym 2020/2021 

w okresie od 19 października 2020r. do 30 kwietnia 2021r. 

 
 

zawarta w dniu ………………………... we Włoszczowie pomiędzy:   

 

Gminą Włoszczowa 

ul. Partyzantów 14; 29-100 Włoszczowa 

NIP 609-00-02-217 

       

zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 

Iwonę Gieroń – dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie 

działającego z upoważnienia Burmistrza Gminy Włoszczowa, udzielonego Dyrektorowi 

Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie (upoważnienie do zaciągania 

zobowiązań z dnia 2 września 2019r./ 

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Samorządowego Centrum Oświaty we Włoszczowie – 

Pani Iwony Majchrzak 

a 

…………………………………………………………………………….. 

reprezentowaną przez:  

…………………………………………………………………………….. 

 

§ 1. 

Zakres umowy 

 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

zapytania o cenę: „Na dowóz uczniów ZPO nr 1 na basen NEMO w roku szkolnym 

2020/2021 w okresie od 19 października 2020r. do 30 kwietnia 2021r.”  Zamawiający 

zleca, a Przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swojej Firmy do 

świadczenia usług przewozowych dowożenia uczniów na basen we Włoszczowie oraz 

odwożenia do Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie:  

1) w m-cu październiku – 20 kursów 

2) w m-cu listopadzie – 40 kursów,  

3) w m-cu grudniu – 36 kursów,  

4) w m-cu styczniu – 40 kursów,  

5) w m-cu lutym – 20 kursów, 

6) w m-cu marcu – 50 kursów,

7) w m-cu kwietniu – 30 kursów. 
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§ 2. 

Terminy realizacji umowy 

1. Strony ustalają terminy realizacji umowy: 

1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy od dnia 19 października 2020 roku i trwać 

będzie do 30 kwietnia 2021 roku w godzinach określonych w harmonogramie 

przewozów. 

§ 3. 

Zobowiązania stron 

1. Przewoźnik zobowiązuje się zapewnić bezpieczny przewóz ucznia. 

2. Przewoźnik dostarczy Zamawiającemu wykaz środków transportu przeznaczonych                    

do realizacji umowy. 

3. Warunki, jakie winien spełniać autobus realizujący przedmiot umowy: 

1) autobus musi być sprawny technicznie, czysty, wyposażony zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w tym zakresie, 

2) autobus musi posiadać aktualne ubezpieczenia OC, stosowe polisy ubezpieczeniowe     

i dowody opłacenia składek (do wglądu Zamawiającego). 

4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług przy pomocy: 

1) kierowców posiadających odpowiednie uprawnienia, 

2) kierowców przygotowanych do jazdy w danej relacji, 

3) kierowców obeznanych z obsługą techniczną pojazdu. 

4. Przewoźnik oświadcza, że w razie awarii pojazdu lub innych nieprzewidzianych zdarzeń 

zobowiązuje się zapewnić bezzwłocznie inny sprawny środek transportu niezbędny                  

do realizacji umowy. 

 

§ 4. 

Kary umowne 

1. Przewoźnik zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Przewoźnik w wysokości 1.500 złotych, 

2) niewykonania choćby części dziennego zadania przewozowego polegającego na 

dowozie i odwozie dla placówki oświatowej określonego w § 1 umowy, za każdy dzień 

nie świadczenia usług 200 złotych. 

 

§ 5. 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy (za wykonanie całego zadania) Zamawiający zapłaci 

Przewoźnikowi wynagrodzenie brutto w kwocie ………………… (słownie złotych: 

………….). 

2. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie w wysokości: 

1) za m-c październik – 40 kursów – …………………….. 

2) za m-c listopad – 40 kursów – …………………….. 



3 

 

3) za m-c grudzień – 36 kursów – …………………….. 

4) za m-c styczeń – 40 kursów – …………………….. 

5) za m-c luty – 20 kursów - …………………….. 

6) za m-c marzec – 50 kursów – …………………….. 

7) za m-c kwiecień – 30 kursów – …………………….. 

3. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia za zrealizowaną usługę nastąpi w terminie 14 (słownie: 

czternaście) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury    

i potwierdzonej merytorycznie przez dyrektora szkoły. Za dzień zapłaty uznaje się dzień 

obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Faktury należy wystawić na adres:  

Nabywca:  
 

Gminą Włoszczowa 

ul. Partyzantów 14; 29-100 Włoszczowa 

NIP 609-00-02-217 
 

Odbiorca:  
 

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie 

ul. Partyzantów 24; 29-100 Włoszczowa 

 

§ 6.  

Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie 

pisemnej (aneks). 

§ 7. 

Postanowienia dodatkowe 

1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonaniem umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, 1 dla wykonawcy i 1 dla zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY : PRZEWOŹNIK: 
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