
                         Dodatek nr 2 do SIWZ 

UMOWA 

Nr. WP.ZPI.271.13.2011 

 

zawarta w dniu ............... 2011 r. w Żelechowie  

pomiędzy Gminą Żelechów, NIP 826-20-37-238, 

reprezentowaną przez Mirosławę Miszkurkę – Burmistrza Żelechowa,  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”   

a  

........................................................................................................ prowadzącym działalność 

gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji/KRS .................................................................. 

REGON .................., NIP ........................,  

reprezentowanym przez: .........................  

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

o następującej treści:  

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne nr WP.ZPI.271.13.2011 w 

trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych na dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Żelechowie z terenu miasta i gminy 

Żelechów została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1.Zakres robót określony przez Zamawiającego obejmuje wykonanie: 

Dowozu dzieci do Zespołu Szkół w Żelechowie; ul. Ogrodowa 3; 08-430 Żelechów na trasach i w 

godzinach zgodnych z załącznikiem nr 1 do umowy. 

  

§ 2 

1.Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.06.2012 roku.  

2.Wykonawca będzie świadczył usługę środkami transportu marki: 

a) ..............., rok produkcji................., nr rejestracyjny........................z co najmniej 40 – oma 

miejscami siedzącymi. 

b) ..............., rok produkcji................., nr rejestracyjny........................z co najmniej 40 – oma 

miejscami siedzącymi. 

3.Wykonawca oświadcza również że środki transportu które będą używane do transportu dzieci do 

Zespołu Szkół w Żelechowie są sprawne technicznie i posiadają niezbędne przeglądy oraz badania 

które powodują że mogą być dopuszczone do ruchu.  

4.W razie zbycia któregokolwiek środka transportu który służy do transportu osób wymienionych 

powyżej Wykonawca będzie dysponował środkami transportu, które będą liczyły co najmniej 40 

miejsc siedzących oraz sprawne technicznie i posiadające niezbędne przeglądy oraz badania, które 

powodują że mogą być dopuszczone do ruchu. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości:  

Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Żelechowie: 

 ...................zł netto za 1 km; (słownie)...................,. 

 ....................zł brutto za 1 km; (słownie).................  w tym podatek VAT……….zł 

zgodnie ze złożoną ofertą. Kwota wynagrodzenia została  ustalona w drodze przetargu 

nieograniczonego i jest ceną ryczałtową, obowiązuje do 30-06-2012 roku. Oferta stanowi integralną 

część umowy. 

2. Rozliczenie usług następować będzie na podstawie faktury za faktyczną ilość przejechanych 

kilometrów potwierdzonej przez Dyrektora szkoły do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc 

poprzedni. Wynagrodzenie będzie płatne w formie przelewu wciągu 14 dni po przedłożeniu faktury 

przez Wykonawcę. 

3. Cena przewozu uczniów nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.  

 



§ 4 

Wykonawca zapewni bezpłatny przejazd nauczycielom pełniącym nadzór nad uczniami 

dojeżdżającymi do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej oraz zapewni w ciągu roku szkolnego 2 

wyjazdy dzieci (wycieczki) na trasie nie dłuższej niż 100 km  ( słownie: sto kilometrów) bezpłatnie. 

Wyjazdy te wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Dyrekcją szkoły. 

 

§ 5 

1. Ustala się kary umowne: 

a) w kwocie 5000 zł (pięć tysięcy złotych) za odstąpienie przez Wykonawcę od realizacji umowy. 

b) w kwocie 600 zł (sześćset złotych) za każdy pojedynczy dzień niewykonywania dowozu 

uczniów do szkoły.  

2. za nieterminowa zapłatę faktury naliczane będą odsetki ustawowe. 

3. Ponadto zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia  odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

4. Jeśli wykonywanie usługi będzie nierzetelne lub niezgodne z ustaleniami zawartymi w umowie i 

przetargu, Zamawiający może odstąpić od umowy, przy czym odstąpienie nie powoduje utraty 

możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kary umownej. 

 

§ 6 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności istotna zmiana postanowień zawartej 

umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, 

jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy.  

3. Dopuszczalne są jednak nie istotne zmiany postanowień zawartej umowy a konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 

4. W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 7 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła innym osobom bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

§ 8 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

Do rozpatrzenia sporów powstałych na tle niniejszej umowy właściwy będzie sąd powszechny, 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10 

Umowa została sporządzona w 5 egz. cztery egzemplarze otrzymuje Zamawiający, jeden 

Wykonawca. 

 

 

     WYKONAWCA                          Kontrasygnata                           ZAMAWIAJĄCY  

                                                         Skarbnika Gminy 

 

 

 

 

 

 ……………………….             …………………………          ………………………………  

 


