
  

                                                                                                                Załącznik nr 8 – Istotne 
postanowienia umowy 

 
 

UMOWA NR : ………. /2020 
                                                                      na usługę 
 
Zawarta w dniu …………… w Kawęczynie pomiędzy: 
Gminą Kawęczyn  
reprezentowaną przez: 
Jana Nowaka – Wójta Gminy 
przy kontrasygnacie Edyty Balcerzak – Skarbnika Gminy  
Zwaną dalej „Zamawiającym” 
a 
………………………………………………………………………………………….                
REGON ……………., NIP …………………. , reprezentowanym  przez: 
…………………………………………………., 
Zwanym/ą dalej „Wykonawcą” 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu 
uczniów do i z placówek oświatowych z terenu Gminy Kawęczyn w formie zakupu 
imiennych biletów miesięcznych w okresie od 1 września 2020 r. 25 czerwca 2021 r.                        
z wyłączeniem przerwy świątecznej oraz innych dni wolnych od zajęć,                               
z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów określonych w odrębnych 
przepisach wraz z zapewnieniem opieki dla uczniów.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. płk .pil. St. J. 
Skarżyńskiego w Skarżynie , Skarżyn 23, 62-704 Kawęczyn. 

a) Będziechów – Skarżyn                             - 35 uczniów 
b) Skarżyn Kolonia – Skarżyn                      - 1 uczeń  
c) Madalin – Skarżyn                                    - 1 uczeń 
d) Przespolew – Skarżyn                              - 1 uczeń  

UWAGA: W Będziechowie uczniowie będą wsiadać na 4 przystankach w pozostałych 
miejscowościach na jednym przystanku. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łącznie: - 38 uczniów 
 

2) Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. JP II w Tokarach 
Pierwszych, Tokary Pierwsze 4,  62-704 Kawęczyn. 

a) Żdżary – Tokary Pierwsze                          - 27 uczniów 
b) Chocim – Tokary Pierwsze                        - 22 uczniów 
c) Głuchów – Tokary Pierwsze                     - 21 uczniów 



  

d) Milejów – Tokary Pierwsze                          - 10 uczniów 
e) Tokary Drugie – Tokary Pierwsze                - 2 uczniów 

 
UWAGA: W Żdżarach i w Głuchowie uczniowie będą wsiadać na czterech przystankach, 
Chocimiu na dwóch przystankach. W Milejowie uczniowie będą wsiadać na pięciu 
przystankach. Na ostatniej linii tj. Milejów –Tokary Pierwsze Zamawiający ze względu na 
warunki sugeruje się użycie mniejszego autobusu lub busa.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łącznie: - 82 uczniów 
 
                    3)  Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. MSC                                     
                          w Kawęczynie, Kawęczyn 49 A, 62 -704 Kawęczyn         

a) Wojciechów – Kawęczyn                                 - 5 uczniów 
b) Marianów – Kawęczyn                                     - 3 uczniów 
c)    Nowy Świat – Kawęczyn                                  - 1 uczeń  
d) Tokary Pierwsze – Kawęczyn                          - 1 uczeń 
e) Ciemień – Kawęczyn                                         - 1 uczeń 
f)     Kowale Pańskie – Kawęczyn                           - 2 uczniów 

 
Uwaga: W Wojciechowie i Marianowie uczniowie będą wsiadać na trzech przystankach,                    
a w pozostałych miejscowościach na jednym przystanku. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                          Łącznie: - 13 uczniów 
 

  4)  Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Gminnego w   
Kowalach Pańskich, 62-704  Kawęczyn  

 
            Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich- Kolonii, Kowale 

Pańskie - Kolonia 34, 62-704 Kawęczyn 

 
a)  Młodzianów – Kowale Pańskie                    - 16 uczniów 
b)  Leśnictwo – Kowale Pańskie                        - 11 uczniów 

               Przedszkole Gminne ”Kasztanowe Ludki” w  Kowale Pańskie,  Kowale Pańskie 58 ,   
62 - 704 Kawęczyn 

a) Leśnictwo – Kowale Pańskie                      - 2  uczniów 

UWAGA: We wszystkich miejscowościach uczniowie będą wsiadać na jednym przystanku. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łącznie: - 29 uczniów 
        
Łączna liczba dowożonych uczniów: 162 
 
c) Rozliczenie usługi, o której mowa w pkt. 2 następować będzie na podstawie ilości 

rzeczywiście sprzedanych przez Wykonawcę imiennych biletów miesięcznych                     
w stałych nie podlegających zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia 
cenach biletów określonych w ofercie przetargowej Wykonawcy stanowiącej 
integralną część umowy. 

d) Zamawiający przewiduje, że łączna liczba uczniów (biletów miesięcznych) jest wielkością 
prognozowaną i w okresie realizacji zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu 



  

w zakresie do  20%. W przypadku zwiększenia liczby dowożonych uczniów – Wykonawca 
musi zapewnić ich dowóz i odwóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu 
zmniejszenia liczby dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje opłat z tego 
tytułu. 

e) Zamawiający do dnia 20 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc realizacji usługi 
przekaże wykonawcy – imienny wykaz uczniów objętych dowozem - stanowiący 
zamówienie na  bilety miesięczne.  

f) Imienne bilety miesięczne będą przekazane zamawiającemu przez wykonawcę najpóźniej 
na 3 dni przed rozpoczęciem miesiąca wykonywania zamówienia.  

g) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze, swoja ofertą z dnia 
……………….. r. przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 Kodeksu 
cywilnego. 

h) W przypadku awarii autobusu, Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą zobowiązany jest 
zapewnić autobus zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu 
drogowym we własnym zakresie i na własny koszt. Czas podstawienia autobusu 
zastępczego ……………. minut. krótszy lub równy 20 minutom/ od 21 minut do 50 minut  
(niewłaściwe skreślić). 

 
§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w okresie od 1 września 2020 roku do 
dnia 25 czerwca 2021 roku z wyłączeniem przerw świątecznych oraz innych dni wolnych od 
zajęć szkolnych.  
   

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, 

doświadczenie, możliwości techniczne i kadrowe oraz uprawnienia konieczne do 
prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązuje się należycie wykonać 
usługę na warunkach określonych w umowie.  

2. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi 
bezpieczeństwa, muszą być w pełni oznakowane (zgodnie z obowiązującymi przepisami), 
muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej. 
Pojazdy powinny posiadać dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym, 
opłacona polisę ubezpieczeniową OC oraz NNW dla kierowcy i wszystkich pasażerów. 
Zamawiający na każdym etapie wykonywania umowy ma prawo zweryfikować w/w 
okoliczności m.in. poprzez powiadomienie organu kontroli tj. Inspekcje Transportu 
Drogowego do sprawdzenia stanu technicznego pojazdów.  

3. Wykonawca zapewni dowóz i odwóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach 
dostosowując wielkość (tj. liczbę miejsc siedzących) i ilość autobusów do liczby uczniów. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania sprawnego taboru autobusowego w 
wielkości umożliwiającej prawidłowe wykonanie umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia przebiegu tras kursów szkolnych, dokładnych 
przedziałów czasowych i przystanków w jakich powinien być wykonany dowóz uczniów 
do szkoły oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć lekcyjnych  zgodnie z określonymi 
godzinami, które wskazują na rozpoczęcie i zakończenie zajęć lekcyjnych z dyrektorami 
poszczególnych szkół na tydzień przed rozpoczęciem sezonu szkolnego. Przy czym 
zastrzega się, konieczność wykonania po dwa odwozy codziennie w SP Tokary, SP 
Kawęczyn i SP Skarżyn po 6 i 7 godz. lekcyjnej. 

6. Rozkład jazdy autobusów sporządzony przez wykonawcę powinien być tak 
skonstruowany aby  uczniów dowieźć na zajęcia do szkół nie wcześniej niż 30 minut 
przed ich rozpoczęciem i nie później niż 5 minut przed ich rozpoczęciem. Czas dojazdu 
ucznia z domu do szkoły i z powrotem nie może przekroczyć 1h w każda ze stron. 



  

7. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zapewnienia wszystkim dzieciom miejsc 
siedzących podczas wykonywania usługi oraz odpowiednich warunków bezpieczeństwa               
i higieny, wygody i punktualności dowozów. 

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie                                  
w połączeniach wskutek działania siły wyższej takiej jak gołoledź, zaspy śnieżne i inne 
okoliczności niezależne od Wykonawcy. 

9. W przypadku niewykonania kursu dowozu lub odwozu z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, zapewni on zastępczy środek transportu spełniający wymogi do transportu 
osób w celu prawidłowego wykonania umowy 

10. Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień. Na Wykonawcy ciąży pełna odpowiedzialność za dobór odpowiedniej jakości 
kadry tj. kierowców i opiekunów w razie kontroli odpowiednich służb. Zamawiający 
niespełnienie tego warunku uzna za rażące naruszenie umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w czasie transportu co najmniej jednego 
opiekuna dla uczniów na autobus. Opiekunowie muszą posiadać przeszkolenie w zakresie 
BHP i udzielania pierwszej pomocy. Zamawiający wyklucza możliwość łączenia funkcji 
kierowcy i opiekuna. 

12. Do obowiązków opiekuna należy w szczególności :   
a) opiekun zobowiązany jest do noszenia kamizelki odblaskowej, 
b) opiekun pomaga uczniom wsiąść i wysiąść z pojazdu samochodowego, 
c) opiekun odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie przewozu, a także w czasie 

wsiadania i wysiadania uczniów z pojazdu, 
d) podczas dowozów uczniów,  po przyjeździe  autobusu na przystanek opiekun wysiada  

i wprowadza uczniów do autobusu. 
e) opiekun  każdorazowo sprawdza liczbę uczniów przed wsiadaniem do autobusu oraz 

wewnątrz pojazdu.  
f) opiekun w przypadku awarii autobusu niezwłocznie informuje o tym fakcie 

dyrektora/dyrektorów szkoły, który to sporządza na niniejszą okoliczność notatkę 
służbową i przekazuje ją e-mailowo do Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie oraz 
Przewoźnika. Brak poinformowania Zamawiający uzna za rażące naruszenie umowy. 

13. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez 
Zamawiającego.  

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za stan techniczny i sanitarny oraz warunki bhp i p.poż 
użytkowanych pojazdów.  

15. Wykonawca zobowiązuje się, do stosowania pisemnych poleceń i wskazówek 
Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy oraz do przedłożenia 
każdorazowo Zamawiającemu na jego pisemne żądanie wszelkich dokumentów, 
materiałów, informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy. 

 
§ 4 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian istotnych 

postanowień umowy :  
a) w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 

Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub przepisami prawa. 
b) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia będących następstwem zdarzeń 

obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo                  
i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających              
z niniejszej umowy, których Zamawiający lub Wykonawca nie mógł przewidzieć                



  

i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać, 
c) zmiany wynikające ze zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu 

umowy ( np. urzędowa stawka podatku VAT ), 
d) zmiany przedmiotu zamówienia związane i wynikające ze zmian : 

- planu i godzin zajęć lekcyjnych,  
- lokalizacji i ilości przystanków, 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezakupienia biletów miesięcznym w sytuacji 
gdy nauka nie będzie odbywać się w szkołach bądź do zakupienia biletów w terminie 
późniejszym niż wskazano w § 1 ust 2 e. 

4. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 2, okoliczności nie stanowi 
bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian w umowie, ani nie 
może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. Wymienione 
sytuacje będą natomiast podstawą do przeprowadzenia negocjacji.  

 
§ 5 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie rażącego naruszenia 
niniejszej umowy w następujących okolicznościach : 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć              
w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić                
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi bez uzasadnionych 
przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 
piśmie, 

c) w przypadku, gdy Wykonawca przerwał realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 
trzy kolejne dni robocze,  

d) w przypadku, gdy Wykonawca uporczywie wykonuje usługę nienależycie, niezgodnie z 
warunkami umowy, 

e) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy, 
f) utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem 

niniejszej umowy. 
g) w przypadku powtarzających się naruszeń istotnych obowiązków wynikających                

z niniejszej umowy, w szczególności wymienionych w § 3 i § 8 umowy.  
2. W sytuacji opisanej w ust 1a, Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty kary umownej 

wg § 8 ust  4 niniejszej umowy.  
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego 
wezwania w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, 
określonego w niniejszej umowie, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec 
Wykonawcy. 

4. W sytuacji opisanej w ust 3, Wykonawca nie jest zobowiązany do zapłaty kary umownej 
wg § 8 ust 2 niniejszej umowy. 

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może 
nastąpić w terminie do 30 dni od dnia zajścia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie. 

 
 

  § 6 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące usługi:   



  

………………………………………………………………………………………… 
2. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, 

zawierając z nimi   stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić  Zamawiającemu projekt umowy lub 

zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi w 
terminie 7 dni od   sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez 
Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian 
pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptacje projektu  umowy lub jego zmiany. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z    oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia jak również  zmiany   do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich 
wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od   dnia otrzymania umowy               
o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi   na piśmie 
sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

5. Umowa na wykonawstwo usług z Podwykonawcą/ami musi zawierać                                  
w szczególności: 

a) dokładny zakres usług powierzony Podwykonawcy, 
b) termin wykonania usługi (nie może kolidować z terminami określonymi                         

w umowie pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym), 
 c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy usługi (nie może być dłuższy niż 30 dni od daty otrzymania faktury 
potwierdzającej należyte wykonanie umowy), 

 d) wysokości wynagrodzenia netto i brutto za realizację przedmiotu umowy 
(wynagrodzenie nie może być wyższe niż wynagrodzenie wykonawcy wyliczone za 
określony zakres przedmiotu umowy do kalkulacji ceny wynagrodzenia) 

e) wymagania dotyczące przestrzegania przez podwykonawcę przepisów prawa 
polskiego związanych z realizacją przedmiotu umowy (w szczególności przepisów 
BHP i związanych z ochroną środowiska), 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca usługi zobowiązany jest  
przedstawić Zamawiającemu, zawarte umowy poświadczone za zgodność                          
z oryginałem, których  przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia 
ich zawarcia. Obowiązek nie dotyczy  umów o wartości mniejszej niż 10.000zł. 

7. Umowa pomiędzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawierać zapisy 
określone w ust. 5 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda 
Wykonawcy na zawarcie   umowy o podwykonawstwo. 

8. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji  dotyczących Podwykonawców. 

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełna odpowiedzialność za usługi, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 
Podwykonawcy będzie  traktowana  jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może  stanowić podstawy  do zmiany  umowy. 

11. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje 
własne. 

§ 7 

1. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i 
będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach niniejszej umowy oraz 
Kodeksu cywilnego za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia 
osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wadliwego wykonania usługi będącej 



  

przedmiotem umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy 
wykonywaniu przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności i NNW dla kierowcy i wszystkich pasażerów. Brak spełnienia 
tego obowiązku stanowi rażące naruszenie umowy. 
 

§ 8 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy w szczególności: 
a) za brak zapłaty podwykonawcom lub jej nieterminowość – 5% miesięcznego 

wynagrodzenia należnego wykonawcy, 
b) za brak przedłożenia projektu umowy z podwykonawcami lub jej zmiany do 

akceptacji zamawiającego - 20% miesięcznego wynagrodzenia należnego 
wykonawcy, 

c) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 10%  
miesięcznego wynagrodzenia należnego wykonawcy, 

d) za trzykrotne opóźnienie w dowozie uczniów do szkół z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu 5% od sumy stanowiącej miesięczne 
wynagrodzenie brutto. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia naliczonych kar  z 
przysługującego mu wynagrodzenia w danym miesiącu; 

e) za każdorazowe przekroczenie zadeklarowanego w ofercie czasu podstawienia 
pojazdu zastępczego w razie awarii pojazdu głównego Wykonawca zapłaci  
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% sumy stanowiącej miesięczne 
wynagrodzenie brutto. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia naliczonych kar                                                                 
z przysługującego mu wynagrodzenia w danym miesiącu; 

f) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace związane ze świadczeniem 
usługi odwozu i dowozu uczniów tj. praca kierowcy autobusu oraz wykonywanie 
prac związanych ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w trakcie ich przewozu tzw. 
opiekun - 5 % wynagrodzenia brutto § 9 ust. 1 niniejszej umowy za każde zdarzenie. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego                                 
w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 
przez zamawiającego dowodów określonych w SIWZ rozdział III ust. 16 w celu 
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane wyżej czynności. Sankcją w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 
przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, jest przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego  w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego                 
w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, z wyłączeniem sytuacji określonej w § 5 ust. 1a.  

5. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie wyłącza dochodzenia kar 
umownych. 

6. Zapłata kary umownej winna nastąpić w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania do 
jej zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 7. 



  

7. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia przypadających jemu kwot kar umownych 
z należnego Wykonawcy  wynagrodzenia, na postawie not obciążeniowych, płatnych w 
terminie w nich określonych. Wykonawca wyraża na powyższe zgodę.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

 

§ 9 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie, zgodnie z 
ofertą wykonawcy w wysokości ………………..netto, (słownie:……………………………….) + 
podatek VAT ………%, tj. ………….. zł (słownie: ……………………………) co stanowi łącznie 
……………. zł brutto (słownie: ………………………………………….) 

2. Wynagrodzenie powyższe dotyczy całości przedmiotu umowy a więc i wszelkich kosztów 
związanych z naprawą pojazdu, ubezpieczeniem, kosztami zatrudnienia itp.) 

3. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy wykonywania usługi objętej niniejszą 
Umową. 

4. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie w okresach miesięcznych na  
podstawie iloczynu faktycznej ilości zamówionych biletów miesięcznych i cen 
jednostkowych biletów miesięcznych określonych w załączniku nr 2 do umowy, 
sporządzonych przez Dyrektorów poszczególnych szkół (listy imienne uczniów).    

5. Za wykonywanie usługi Wykonawca będzie wystawiać faktury częściowe na Centrum 
Usług Wspólnych w Kawęczynie, na podstawie  zamówienia na bilety miesięczne 
przekazanego przez Zamawiającego, wg wzoru stanowiącego zał. nr  1 do niniejszej 
umowy. 

6. Zestawienie cen jednostkowych biletów miesięcznych wg. tras dowozów stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

7. Ceny biletów miesięcznych określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy nie mogą 
ulec podwyższeniu w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy.  

8. Płatności będą dokonywane przelewem na konto Wykonawcy nr 
…………………………………………………………., do 14 dni licząc od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Błędnie wystawiona lub niekompletna 
faktura VAT nie spowoduje rozpoczęcia biegu 14-dniowego terminu płatności. 

9. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
10. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek w wysokości 

ustawowej. 
11. W razie zgłoszenia w ofercie przez Wykonawcę Podwykonawców – Zamawiający 

zastrzega możliwość dokonania zapłaty bezpośredniej podwykonawcy poprzez 
potrącenie  kwoty zapłaty z wynagrodzenia należnego wykonawcy – w warunkach 
określonych  w ustawie PZP, po uprzednim wysłuchaniu Wykonawcy.  

 

§ 10 

1. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sądy właściwe 
dla siedziby Zamawiającej. 

2. Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za bieżące kontakty są: 
a) Zamawiający: …………………… tel.: …………………….. 
b) Wykonawca: ………………….. tel.: …………………………… 

3. Integralna częścią niniejszej umowy stanowi zestawienie cen jednostkowych biletów 
miesięcznych - załącznik nr 1 



  

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych oraz inne przepisy prawa. 

5. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 
egzemplarze dla Zamawiającej i jeden dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJACY                                                              WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik nr 1 do umowy Nr ………… 
na usługę z dn. ……….. 

 
 

Dane do Faktury  
 

Faktury z tytułu świadczonej usługi winne być wystawiane wg. wzoru: 
 

             
 
        NABYWCA:                                                                 ODBIORCA: 
 

  Gmina Kawęczyn                                               Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie 

 adres: Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn                 adres: Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn 

NIP 668-187-54-86 REGON: 311019480               NIP: 668-19-77-092 REGON: 366024304 

 

Dodatkowo prosimy wy fakturować kwoty zakupionych biletów miesięcznych z podziałem na 
poszczególne szkoły: 

 
a) Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kawęczynie 

b) Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowlach Pańskich - Kolonii 

c) Szkoła Podstawowa im. Płk.  Pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie 

d) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych  

e) Przedszkole Gminne „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik nr 2 do umowy Nr  ………… 
na usługę z dn. ………… 

 

Zestawienie cen jednostkowych biletów miesięcznych wg. tras dowozów 

 
LP. 

 
Szkoła 

Miejscowości objęte 
dowozem oraz ilości uczniów 

Cena jednego 
biletu miesięcznego dla 

poszczególnych 
miejscowości brutto 

Cena wszystkich 
biletów miesięcznych 

dla poszczególnych 
miejscowości brutto 

1. Szkoła Podstawowa im. 
Płk. Pil. Stanisława 

Jakuba Skarżyńskiego 
w Skarżynie  

 

Będziechów – Skarżyn 
35 uczniów 

  

Skarżyn Kolonia – Skarżyn  
                   1 uczeń  

  

Madalin – Skarżyn 
                   1 uczeń 

  
 

Przespolew – Skarżyn  
                    1 uczeń 

  

 Razem 38 uczniów  ……………………… 

2. Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II 

w Tokarach Pierwszych  
 

Żdżary - Tokary Pierwsze 
                    27 uczniów 

  

Chocim – Tokary Pierwsze 
                    22 uczniów  

 

  

Głuchów - Tokary Pierwsze 
                    21 uczniów 

  

Milejów – Tokary Pierwsze  
                   10 uczniów 

  

Tokary Drugie – Tokary 
Pierwsze     2 uczniów 

  

Razem 82 uczniów  ……………………… 

3. Szkoła Podstawowa im. 
Marii Skłodowskiej - 

Curie 
w Kawęczynie 

Wojciechów – Kawęczyn 
            5 uczniów 

  

Marianów – Kawęczyn 
           3 uczniów 

  

Nowy Świat – Kawęczyn 
         1 uczeń 

  

Tokary Pierwsze – Kawęczyn  
                          1 uczeń 

  

Ciemień – Kawęczyn  
                          1 uczeń 

  

Kowale Pańskie - Kawęczyn     
                          2 uczniów           

  

Razem 13 uczniów  ……………………… 

5.  Szkoła Podstawowa im. 
Strażaków Polskich w 
Kowalach Pańskich - 

Kolonii 

Młodzianów – Kowale Pańskie  
                         16 uczniów 

  

Leśnictwo – Kowale Pańskie 
                         11 uczniów 

  

Razem 27 uczniów  ……………………… 

6. Przedszkole Gminne 
„Kasztanowe Ludki” 
Kowalach Pańskie  

Leśnictwo – Kowale Pańskie 
                         2 uczniów 

  

Razem 2 uczniów  ……………………… 

 
Razem całkowita cena ofertowa dla 162 uczniów   

 
………………….. zł 

brutto 



  

 


