
UMOWA                                                             Załącznik nr 3 

Nr. WP.ZPI.271.15.2016 

 

zawarta w dniu … sierpnia 2016 r. w Żelechowie  

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

reprezentowaną przez Mirosławę Miszkurka – 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.271.15.2016  

w trybie rozeznania cenowego na dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Żelechowie na podstawie 

miesięcznych biletów z terenu miasta i gminy Żelechów została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1.Przedmiotem umowy jest zakup przez Zamawiającego biletów miesięcznych uprawniających 

uczniów Zespołu Szkół w Żelechowie; ul. Ogrodowa 3; 08-430 Żelechów do korzystania z usług 

przewozu oferowanych przez Wykonawcę.  

2. Liczba uczniów korzystających z dowozu i odwozu z poszczególnych miejscowości stanowi 

załącznik nr 1 do umowy. 

§ 2 

1.Termin realizacji zamówienia od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 roku.  

2.Wykonawca będzie świadczył usługę własnymi środkami transportu. W przypadku awarii 

pojazdu przewożącego uczniów, Wykonawca gwarantuje podstawienie w pełni sprawnego środka 

transportu, który jest dopuszczony do przewozów pasażerskich. 

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 sprawne technicznie  

i posiadające niezbędne przeglądy oraz badania, które powodują, że mogą być dopuszczone do 

ruchu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania ilości pojazdów (autobusów) umożliwiających 

wszystkim uprawnionym uczniom bezpieczny przejazd do szkoły na ustalone godziny. 

6. Dopuszcza się realizację przewozów w dni wolne od pracy (nauki) za zgodą obu stron. 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający płacić będzie Wykonawcy wynagrodzenie 

miesięczne w wysokości:  

Cena biletu miesięcznego: 

………… złotych netto za 1 bilet, po doliczeniu obowiązującego podatku VAT wynosi ……….. 

złotych brutto za 1 bilet, zgodnie ze złożoną ofertą. Kwota wynagrodzenia została  ustalona w 

drodze rozeznania cenowego i jest ceną ryczałtową, obowiązuje do 30-06-2017 roku. Oferta 

stanowi integralną część umowy. 



2. Za realizację przedmiotu umowy  Wykonawca będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie 

obliczone na podstawie złożonych przez Zespół Szkół w Żelechowie zamówień na bilety 

miesięczne (imienne) w oparciu o stawki określone w ust.1. 

3. Cena biletu miesięcznego przewozu uczniów nie może ulec zmianie przez cały okres 

obowiązywania umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia rachunku wraz z miesięcznym wykazem 

należności przypadających do zapłaty przez Zamawiającego w terminie 7 dni po rozpoczęciu 

danego miesiąca. 

5. Zapłata należności wynikających z rachunku nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania 

przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w rachunku. 

§ 4 

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do: 

a) zapewnienia terminowego dowozu uczniów do placówek oświatowych, 

b) zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu (autobusu) 

na przystanku, 

c) zapewnienie należytego stanu technicznego i sanitarnego pojazdów (autobusów) 

wykorzystywanych do realizacji celów niniejszej umowy, zgodnego z wymaganiami 

prawnymi dotyczącymi przewozu uczniów, 

d) zapewnienie należytego ogrzewania autobusów w okresie jesienno – zimowym. 

§ 5 

1. Ustala się kary umowne: 

a) w kwocie 5000 zł (pięć tysięcy złotych) za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

bądź za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.  

b) w kwocie 600 zł (sześćset złotych) za każdy 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. Odstąpienie od 

umowy powinno być złożone w terminie 30 dni od dowiedzenia się przez Zamawiającego  

o okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

§ 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 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonanej 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 

 

 

 

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


