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                                    Załącznik Nr 7      

                                        (projekt)                  UMOWA nr  

na dowożenie uczniów  z miejsca zamieszkania do Gimnazjum nr 4 im. C. K. Norwida w Olkuszu  

                                                    w roku szkolnym 2017/2018 

 

W dniu......................... roku w Olkuszu pomiędzy: Gminą Olkusz -Gimnazjum nr  4  im. Cypriana Kamila 

Norwida  ul. Kosynierów 14, 32-300  Olkusz  reprezentowane przez: 

 

1. Dyrektora   -     ........................................ 

 

zwanym w treści umowy Zamawiającym 

 

a  ........................................................................................................................................................ 

 

z/s........................................................................ zarejestrowaną  w .................................................... 

 

pod numerem ....................................  NIP.......................... .. REGON ............................................ 

 

reprezentowanym przez: 

 

1. ................................................................................................................... 

 

2. ..................................................................................................................... 

   zwanym  w treści umowy Wykonawcą  

   w wyniku przetargu nieograniczonego zostaje zawarta umowa następującej treści : 

 

     § 1 

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest dowożenie uczniów z miejsca zamieszkania do Gimnazjum nr 4  

   im. C.K. Norwida w Olkuszu,  ul. Kosynierów 14,  w roku szkolnym 2017/ 2018 wraz z  nauczycielem     

   opiekunem, na następujących trasach: 

  *1 / Zederman – Kogutek – Olkusz Gimnazjum Nr 4   do …….uczniów oraz nauczyciel opiekun 

 

   *2  / Braciejówka – Troks-Podlesie – Pazurek – Rabsztyn  - Olkusz Gimnazjum Nr 4  -do ….. uczniów  

           oraz nauczyciel opiekun. 

     Na tej samej trasie, odcinek Troks -Szkoła Podstawowa w Braciejówce -  do  ….….. uczniów 

            oraz nauczyciel opiekun  

 

   *3 / Podgrabie -Bogucin Mały - Czarny Las - Pomorzany -Olkusz Gimnazjum Nr 4 -do  ….. uczniów        

          oraz nauczyciel opiekun 

 

    *4/ Zadole – Kosmolów- Wiśliczka- Sieniczno- Olewin -Olkusz Gimnazjum Nr 4 - do  ……  uczniów     

          oraz nauczyciel opiekun 

    zgodnie z rozkładem jazdy uzgodnionym z dyrektorem gimnazjum. Szczegółowy harmonogram     

    dowozu po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły wykonawca dostarczy  niezwłocznie  zamawiającemu. 

 

2. W każdym miesiącu szkoła sporządzi imienny wykaz uczniów uprawnionych do dowożenia. 

    W zależności od sytuacji losowych liczba uczniów w poszczególnych miesiącach roku szkolnego     

     może ulegać zmianie, zmiana ta będzie powodować zmiany w imiennym wykazie uczniów. 

    W związku z tym przewiduje się możliwość obniżenia miesięcznego wynagrodzenia za wykonaną          

     usługę. Zmiany te nie będą skutkować zmianą umowy. 

3. Miejscem wsiadania i wysiadania uczniów są istniejące przystanki autobusowe. 
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           § 2  

Autobusy , którymi będą realizowane usługi dowożenia uczniów muszą zapewnić przewóz: 

1 / co najmniej ……….uczniów i nauczyciel opiekun na trasie  Zederman- Kogutek-   

        Olkusz Gimnazjum Nr 4 
        

  

2 / co najmniej …….. uczniów i nauczyciel opiekun  na trasie Braciejówka-Troks – Podlesie–  

     Pazurek –Rabsztyn - Olkusz Gimnazjum Nr 4  

            

        na tej samej trasie, odcinek Troks -Szkoła Podstawowa w Braciejówce do …….uczniów oraz  

       nauczyciel opiekun . 
 

3 /  co najmniej ……. uczniów i nauczyciel opiekun na trasie  Podgrabie – Bogucin Mały-  

      Czarny Las – Pomorzany – Olkusz Gimnazjum Nr 4 
  

4/  co najmniej  ……..uczniów i nauczyciel opiekun na trasie  Zadole –Kosmolów- Wiśliczka - Sieniczno-  

     Olewin- Olkusz Gimnazjum Nr 4  
 

      § 3  

Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do : 

1. świadczenia usług autobusami , zapewniającymi przewóz wymaganej ilości uczniów na 

   danej trasie ,  

2.zapewnienie autobusu zastępczego w przypadku awarii autobusu realizującego usługę dowożenia w    

  czasie………. minut od wystąpienia awarii, 

3. świadczenia usług w przewozach zamkniętych, 

4. ubezpieczenia pojazdów i uczniów, 

5. zapewnienia uczniom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz takich 

    wygód,  jakie ze względu na rodzaj świadczonych usług uważa się za niezbędne,  

6. należytej dbałości o zewnętrzny i wewnętrzny wygląd autobusów, 

7. przeprowadzenia badań stanu technicznego autobusów, 

8. oznakowania autobusów - ,, Kurs szkolny”,  

9. realizacji usługi zgodnie z przepisami prawa , w szczególności ustawy o transporcie drogowym oraz     

    ustawy  Prawo o  ruchu drogowym warz  z przepisami wykonawczymi.  

     

      § 4 

 Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. informowania Wykonawcy o zmianach w przebiegu trasy i w rozkładzie jazdy na 3  dni przed ich 

wprowadzeniem 

2. terminowej zapłaty za świadczone usługi. 

 

       § 5 

 

Umowa zostaje zawarta na okres od  1 września 2017 roku do …………… roku. 

 

      § 6  

 

1.Stawka za wykonanie przez Wykonawcę zleconych usług wynosi : 

 

*1 / .............................. netto  , obowiązujący podatek VAT w wysokości ........... % tj. kwota……. zł 

za 1 szkolny bilet miesięczny ( słownie : 

....................................................................................................................... złotych) 

Kwota  brutto złotych………………………( słownie ……………………………………….) 
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na trasie.................................................................................................................... 

 

*2 / .............................. netto, obowiązujący podatek VAT w wysokości ........... % tj. kwota………zł. 

za 1 szkolny bilet miesięczny ( słownie : 

....................................................................................................................... złotych) 

Kwota brutto złotych………………( słownie…………………………………………………..) 

na trasie...................................................................................................................... 

 

 

*3 / .............................. netto, obowiązujący podatek VAT w wysokości ........... % tj.kwota…………..) 

za 1 szkolny bilet miesięczny ( słownie : 

....................................................................................................................... złotych) 

Kwota  brutto złotych……………..( słownie …………………………………….…………………..) 

na trasie...................................................................................................................... 

 

 

*4 / .............................netto, obowiązujący podatek VAT w wysokości ........... %tj.kwota…………) 

za 1 szkolny bilet miesięczny ( słownie : 

....................................................................................................................... złotych) 

Kwota brutto złotych……………..( słownie…………………………………………………………) 

na trasie...................................................................................................................... 

 

   2. Wynagrodzenie miesięczne stanowić będzie  iloczyn ceny jednostkowej za 1 szkolny bilet miesięczny  

       i liczby uczniów w danym  miesiącu na danej trasie dowozu. 

 

3. Wartość  przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania, przy liczbie uczniów określonych 

      w paragrafie 1 niniejszej umowy nie może przekroczyć dla  : 

     -  gimnazjum   ……………………………..            złotych brutto 

     - Szkoły Podstawowej w Braciejówce  ……………złotych brutto 

      w tym :  

        gimnazjum  

                 od 01  września 2017  roku  do   31 grudnia   2017 roku   - ....................złotych brutto 

                 od 01 stycznia   2018  roku  do   30 czerwca  2018 roku  ....................... złotych brutto  

    szkoła podstawowa 

                 od 01  września 2017 roku   do   31 grudnia  2017 roku   - .................... złotych brutto 

                 od 01 stycznia   2018  roku   do   30 czerwca 2018 roku  .......................  złotych brutto  

         

 

 

                    § 7  

1. Strony umowy ustalają miesięczny okres rozliczania należności za wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Należność za wykonanie  przedmiotu umowy będzie płatna przelewem ze środków 

-  Gimnazjum nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida w Olkuszu, wg wykazu uczniów gimnazjum   

-  Szkoły Podstawowej  w Braciejówce, wg wykazu uczniów szkoły podstawowej 

           z Działu 801 Rozdz.80113 §4300 – dowożenie uczniów do szkół, w terminie ………. dni od daty    

           otrzymania  poprawnie sporządzonej faktury  za poprzedni miesiąc rozliczeniowy. 

 

3. Nabywcą jest Gmina Olkusz, Rynek 1,  32-300 Olkusz NIP:637-199-80-42 

Odbiorcą    są: 

- Gimnazjum nr 4 im. C.K. Norwida w Olkuszu, ul. Kosynierów 14 , 32-300 Olkusz  

 -Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Braciejówce, 32-300 Olkusz Braciejówka 60 
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4.   Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego:  

-  Gimnazjum nr 4 w Olkuszu, 

-  Szkoły Podstawowej w Braciejówce, 

 

 

       § 8 

 

1.  Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi  ze strony zamawiającego  za realizację przedmiotu     

     umowy jest – Pan/ Pani ………………………………………. 

 

2.  Osoba bezpośrednio odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy 

jest …………………………………………………………  

 

        § 9  

      1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli 

       Wykonawca nie będzie przestrzegał warunków niniejszej umowy. 

 

 

2.    Zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania przepisów określonych  w Rozporządzeniu  

      Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych  

       pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 

 

      § 10 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania kar umownych: 

 

1. za niezrealizowanie przewozu Zamawiający będzie potrącać 10 % miesięcznego 

wynagrodzenia,   

2. za spóźnienia w dowozie uczniów do szkoły do 15 minut – 1% miesięcznego wynagrodzenia, 

3. za spóźnienia w dowozie uczniów do szkoły do 30 minut – 2% miesięcznego wynagrodzenia, 

4. za spóźnienia w dowozie uczniów do szkoły powyżej 30  minut – 5% miesięcznego 

wynagrodzenia. 

Naliczone kary umowne wykonawca będzie zobowiązany wpłacić na wskazane konto bankowe 

zamawiającego na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Samorządowy Zespół 

Edukacji w Olkuszu. 

 

      § 11  

 

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikłe z realizacji  przez niego przedmiotu 

niniejszej umowy powstałe z jego winy. 

 

                                                                 § 12 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów w trakcie realizacji 

umowy. 

 

      § 13 

 

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy 

dla Zamawiającego Sąd powszechny. 
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      § 14 

 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  

leży w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

 

                                                                   § 15 
1. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Umowa może zostać zmieniona w następujących przypadkach: 

1) Zmiany nazw, siedziby stron umowy, innych danych identyfikacyjnych, 

2) Zmiany osób bezpośrednio odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy. 

 

 

         § 16 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

i ustawy  -   Prawo zamówień publicznych. 

 

 

       § 17 

 

Umowę sporządza  się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach , z czego 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego, a   1 egzemplarz  dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający:       Wykonawca: 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 


