
 UMOWA nr ........./2012
dla wykonawcy usługi odwozu uczniów po zajęciach pozalekcyjnych

w ramach projektu pn. „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”

zawarta w dniu ........... r. w Kawęczynie, pomiędzy:
Gminą Kawęczyn 
Kaweczyn 48
62-704 Kawęczyn, reprezentowanym przez: 
Wójta Gminy Kawęczyn Pana Jana Nowaka
zwaną dalej Zamawiającym,
a
................................................
reprezentowaną przez ..............................................
zwanym dalej Wykonawcą, 

wybranym   w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  nr FZP.ZP.271.1.2013 o  udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  usługa  polegająca  na  przeprowadzeniu  usługi 
transportowej odwóz uczniów w ramach projektu „Nasze Dzieci – nasza przyszłość projekt 
dla  szkół  Gminy  Kaweczyn”  współfinansowanych  ze  środków Europejskiego  Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 
9.1.2.  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic 
w jakości usług edukacyjnych  

2. Wykonawca  wykona  przedmiot  zamówienia,  zgodnie  z  zakresem  wynikającym  ze 
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  złożonej  oferty  oraz  harmonogramem 
przewozu.

§ 2
TERMIN WYKONANIA

Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy w terminie od dnia zawarcia umowy do 
dnia 30 czerwca 2014 r.

§ 3

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

1. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
2. Za  wykonanie  usługi  Wykonawca  będzie  otrzymywał  wynagrodzenie  za  przejechane  kilometry,  

wynikające z oferty złożonej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w wysokości 
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………. zł. netto za 1km przebiegu (słownie netto ……………………………………), …………zł 
brutto  (słownie brutto ……………………………………).

3. Na podstawie ustalonej stawki za 1 km przewozu wynikającej z oferty złożonej 
w  postępowaniu  o  udzieleniu  zamówienia  publicznego  i  planowanej  do  przejechania  ilości  
kilometrów  wysokość  całości  wynagrodzenia  za  wykonanie  usługi  szacuje  się  na  kwotę 
netto ..........................zł (słownie netto ………………………………….),  brutto ………………….
(słownie brutto ………………………………….), w tym VAT ........................zł).

4. W  wynagrodzeniu,  o  którym  mowa  w  ust.  1  wykonawca  ujmie  wszystkie  koszty  związane  z 
realizacją zamówienia. 

5. Za wykonanie usługi dowozu Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięcznie ustalone 
na podstawie liczby przejechanych kilometrów podczas wykonanych  kursów/dni  roboczych przy 
zachowaniu stawki za 1 km przewozu, która została wybrana w drodze postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie, z dołu po wykonaniu zlecenia w ciągu 
14  dni  od  przedłożenia  przez  Wykonawcę  na  koniec  każdego  miesiąca  faktury  wskazujących 
faktycznie przejechane liczby kilometrów.

7. Faktury będą wystawiane na Gminę Kawęczyn, Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn; 
NIP: 668 187 54 86.

8. Przez datę zapłaty rozumie się datę złożenia dyspozycji zapłaty przez Zamawiającego.
9. Wynagrodzenie  jest  współfinansowane  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego 

Funduszu Społecznego.
10. W przypadku nieotrzymania dotacji z budżetu państwa na wykonanie zadania, Zamawiający zawiesi 

jego realizację do czasu otrzymania środków finansowych.
11. Wykonawca zobowiązuje się nie dochodzić ewentualnego roszczenia o odsetki powstałe w wyniku 

nieterminowej zapłaty wynagrodzenia.

§ 4
PODSTAWOWE ZASADY WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.
2. Wykonawca zobowiązany jest  do Spełniać warunki Ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o 

transporcie drogowym /t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późniejszymi zmianami/ 
oraz Rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz  zakresu  ich  niezbędnego  wyposażenia  /t.j.  Dz.U.  z  2003  r.  Nr  32  poz.  262  z 
późniejszymi zmianami/ oraz innych przepisów  obowiązujących w tym zakresie.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas przewozu.
§ 5

KARY UMOWNE
1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy będą kary umowne:

a. Zamawiający jest  zobowiązany do  zapłaty Wykonawcy kar  umownych  w następujących 
przypadkach:

b.  za zwłokę w wypłacie wynagrodzenia z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym miała nastąpić płatność.

   2)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłaty  Zamawiającemu  kar  umownych  w  następujących 
przypadkach:

1.    za niewykonanie trasy – równowartość wynagrodzenia za daną trasę,
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2. za brak czystości pojazdu wewnątrz i na zewnątrz w momencie rozpoczęcia pracy przewozowej – 
5% dziennego wynagrodzenia,

3. spóźnienia  lub  nie  podjęcie  się  realizacji  zamówienia  z  uwagi  na  nie  spełnienie  przez  niego 
warunków umożliwiających świadczenie usługi  /np. nie uzyskanie zezwoleń określonych  w art. 18 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - Dz.U. z 2004 r., nr 204, poz. 2088 z  
późn. zm./ Zamawiający może potrącić 5 % z miesięcznego wynagrodzenia.

3). Zobowiązania z tytułu kar umownych mogą być potrącane Wykonawcy z należności za wykonane  
usługi.

4).  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do  wysokości  
poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

a) Oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje również prawo 
odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania  umowy. Odstąpienie 
od  umowy,  w tym  przypadku  może  nastąpić  w  terminie  miesiąca  od  powzięcia  wiadomości  o 
powyższych okolicznościach,
b) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) jeśli Wykonawca nie rozpoczął czynności przewozowych bez uzasadnionych przyczyn oraz nie  
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego.

b) Odstąpienie  od  umowy powinno nastąpić  w formie  pisemnej  pod rygorem nieważności  takiego 
oświadczenia oraz zawierać uzasadnienie.

c) W razie  odstąpienia  od  umowy z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  odpowiada,  Zamawiający 
obowiązany  jest  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  z  tytułu  wykonania  części 
umowy oraz pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcy.

§ 7
1. Strony  nie  będą  odpowiedzialne  za  niewypełnienie  lub  nieprawidłowe  wypełnienie  swych 

odpowiednich  zobowiązań  wynikających  z  niniejszej  umowy  w  przypadkach,  gdy  takie 
niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie spowodowane zostało zaistnieniem siły wyższej.

2. Siła  wyższa  oznacza  nadzwyczajny  przypadek  pozostający  poza  kontrolą,  działaniami  lub 
powstrzymaniem się od działań przez stronę, którego nie sposób było przewidzieć ani uniknąć, który 
zaistniał po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okoliczności stanowiące siłę wyższą dla celów 
niniejszej  umowy  uznaje  się  przede  wszystkim  wojnę,  klęski  żywiołowe  i  inne  działania  sił  
przyrody, strajki, awarie, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania 
podmiotów mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy, a których działalność jest niezależna 
od stron umowy.

3. Każda ze stron, w miarę możliwości, zobowiązuje się poinformować stronę drugą o przypadkach i 
charakterze siły wyższej, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie ich wzajemnych zobowiązań i  
obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdyby okoliczność siły wyższej będzie trwała dłużej niż 14 dni, każda ze stron będzie 
uprawniona do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym

§ 8
ZMIANA UMOWY
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1) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany.

2) Dopuszcza się zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
wykonawcy wyłącznie na warunkach określanych w SIWZ.

§ 9

Do wzajemnych kontaktów strony ustalają:
po stronie Zamawiającego: ………………………………....tel.
po stronie Wykonawcy: ……………………………………..tel.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 
właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu wg siedziby Zamawiającego.

§11
Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia wierzytelności z umowy na osobę trzecią.

§12
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  kodeksu  cywilnego  oraz  prawa 
zamówień publicznych.

§13
Umowę spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla zamawiającego i jeden 
dla wykonawcy.
                    

                           
                          Zamawiający:                                                              Wykonawca:
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