
Załączniki nr 4 do SIWZ 

 

U M O W A   NR  ………………….(PROJEKT) 

na realizacje dowozów okazjonalnych w związku z realizacja dowozu dzieci do szkół 

 

Zawarta dnia ……………  roku pomiędzy Zamawiającym - Gmina i Miasto Nowe 

Skalmierzyce ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce  NIP 622-23-81-939 w imieniu      

i na rzecz, którego działa: 

1. Bożena Budzik – Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 

- zwana w dalszej treści umowy Zleceniodawcą 

a 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

reprezentowanym przez: 

zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą 

   

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę usługi na rzecz Zleceniodawcy                  

w zakresie dowozu i odwozu uczniów  na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do Szkoły 

Podstawowej w Gostyczynie i Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych 

Skalmierzycach – od 3 września 2018 (zadanie 1- trasa nr 1) oraz Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pa1)ła II w Ociążu (zadanie 2- trasa nr 2)*  * opisanej w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia . 

 

§ 2 

 

Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać powierzone przewozy z najwyższą starannością 

wg obowiązującego harmonogramu dostarczonego przez dyrektora szkoły oraz: 

1.  Zobowiązany jest do punktualnego realizowania przewozów gwarantując niezakłóconą  

realizację zamówienia. 

2. Zobowiązany jest do zawarcia stosownych umów ubezpieczeniowych wymaganych przy 

przewozach uczniów oraz środków transportu i stosować do przewozu autobusy  

wyłącznie w dobrym stanie technicznym z obsługą o wysokich i sprawdzonych  

kwalifikacjach. 

3. Dostarczenia co miesięcznie wraz z fakturą rozliczenia miesięcznego przejechanych 

kilometrów w podziale na dni. 

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do świadczenia usługi na poszczególnych trasach, 

pojazdami wskazanymi w załączniku nr 5 do SIWZ 

§ 3 

 



1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zmniejszania ilości przewozów                  

w okresie nie planowanych przerw w nauce, a koniecznych ze względów 

organizacyjnych, za wyjątkiem przerw ustalonych w kalendarzu roku szkolnego przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, o czym poinformuje zleceniobiorcę  z kilkudniowym 

wyprzedzeniem. 

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie trasy jak i godzin 

dowozu. Informacje o planowanych zmianach rozkładu jazdy przekazywane będą w 

formie telefonicznej lub e-mail z wyprzedzeniem 1 dniowym. 

3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego 

pojazdu, punktualności jak również do kontroli wymaganych dokumentów i pozwoleń 

niezbędnych do prawidłowej realizacji przewozów. 

 

 

§ 4 

 

Umowa jest zawarta na okres od 3 września 2018  roku do 21 czerwca 2019 roku. 

 

§ 5 

 

Strony ustalają, że za wykonywaną usługę obowiązuje stawka w kwocie brutto  

 (zadanie 1 - trasa nr 1*)  …………… zł (słownie: …………… ……….),  

(zadanie 2 - trasa nr 2*)  ………. zł (słownie: ……………………………. .) 

 

za każdy przejechany kilometr trasy opisanej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Ustalenia tras, mogą być w każdym czasie zmienione przez Zleceniodawcę w  porozumieniu 

z Zleceniobiorcą.  

 

 

§ 6 

 

Podstawą zapłaty jest faktura wystawiana przez Zleceniobiorcę i potwierdzona przez 

kierownika referatu oświaty i wychowania w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce   

w okresach miesięcznych, płatna w ciągu ……………… dni od daty jej dostarczenia na 

wskazane konto Zleceniobiorcy. W razie zwłoki w zapłacie przysługują Zleceniobiorcy 

odsetki. Do faktury należy dołączyć wykaz przejechanych kilometrów w rozbiciu na każdy 

dzień miesiąca.  

 

§ 7 

 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zabezpieczenia przewozu dzieci w przypadku awarii                      

środka transportu. 

Nie wykonanie przewozu uczniów skutkuje naliczeniem kary w wysokości 100 %                                 

odpłatności dziennej. 

W przypadku opóźnień 30-60 min w realizacji przewozu Zleceniobiorca zapłaci karę              

w wysokości 25% odpłatności dziennej, a powyżej 60 min 50% odpłatności dziennej. 

Podstawą do obciążenia karą będzie notatka sporządzona przez nauczycieli sprawujących 

opiekę podczas drogi podpisana przez kierowcę realizującego przedmiotowy kurs.                 

W przypadku odmowy podpisu przez kierowcę podstawą do obciążenia karą jest notatka 

jednostronnie podpisana przez wyżej wymienionych opiekunów. 

 



§ 8 

 

Umowa podlega natychmiastowemu rozwiązaniu w przypadku powtarzających się spóźnień                     

w dowozie uczniów lub jego niewykonaniu w dwóch kolejnych dniach bez zapewnienia 

transportu zastępczego. 

 

§ 9 

 

Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

ich nieważności. 

§ 10 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 11 

 

Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie właściwym sądom powszechnym. 

 

     § 12 

 

Umowa została sporządzona w  2 jednobrzmiących egzemplarzach. 

    

 § 13 

 

Koordynatorem dowozu dzieci ze strony Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  jest 

Daniel Mituła tel. 627629741 

 

Koordynatorem dowozu dzieci ze strony Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w 

Nowych Skalmierzycach) jest Piotr Stencel zastępca Dyrektora Szkoły Tel. 62 /762 13 71 

 

Koordynatorem dowozu dzieci ze strony Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu  

jest Grażyna Kucharska  zastępca dyrektora szkoły Tel. 62 762 21 16 

 

Koordynatorem dowozu dzieci ze strony Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jana Nepomucena 

Chrzana w Gostyczynie jest Agnieszka Fabiszczak  Tel. 62 762 30 03 

 

..............................................                                             ........................................................... 

     ( Zleceniodawca)                                                                          ( Zleceniobiorca) 

 

 

 

 niepotrzebne skreślić                                          

 


