
UMOWA  –  projekt 

 

zawarta w dniu …………………………….. w Boguchwale 

 pomiędzy Gminą Boguchwała z siedzibą w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała                  

reprezentowaną przez:                                            

Burmistrza Boguchwały –                                                                                                  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –                                        

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

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

zwanym dalej „Wykonawcą” 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o wartości poniżej 30 000,00 euro, prowadzonego w trybie 

otwartego zapytania ofertowego WS-OS.032.1.2018, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986) została zawarta umowa o 

następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi „Dowóz uczniów  

niepełnosprawnych z terenu Gminy Boguchwała do szkół specjalnych i uczniów z Zarzecza do Szkoły 

Podstawowej w Lutoryżu”. 

2. Przedmiot umowy określony w ust. 1 będzie wykonywany przez Wykonawcę zgodnie z zapytaniem 

ofertowym, ofertą Wykonawcy, obowiązującym prawem oraz niniejszą umową. 

§ 2 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności świadczenie usług przewozowych w zakresie: 

a) dowóz uczniów na trasie Zarzecze (szkoła) – Szkoła Podstawowa w Lutoryżu – Zarzecze (szkoła), 

około 35-40 uczniów + opiekun, łącznie  około 12 km dziennie ( w zależności od ilości wykonanych 

kursów) 

b) dowóz uczniów niepełnosprawnych na trasie Gmina Boguchwała – Zespół Szkół Specjalnych im. 

UNICEF ul. Ofiar Katynia 1 – Gmina Boguchwała, około 13-16 uczniów + opiekun, łącznie około 90  km 

dziennie. 

§ 3 

1. Podstawą do wykonania usługi będzie szczegółowy harmonogram kursów, który ustali Wykonawca 

z rodzicami lub opiekunami prawnymi dowożonych dzieci. Harmonogram zatwierdza Zamawiający po 

przedłożeniu go przez Wykonawcę. Zamawiający do końca miesiąca będzie przedstawiał 

harmonogram na miesiąc następny. W przypadku zmiany liczby uczniów lub zmiany miejsca 

zamieszkania uczniów strony ustalą nowy harmonogram kursów. 

2. Harmonogram po obustronnym zaakceptowaniu będzie wiążący dla Wykonawcy aż do odwołania. 



3. Wszystkie zmiany w harmonogramie dowozu są możliwe jedynie w trybie pisemnego 

porozumienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

4. Przewozy będą realizowane codziennie z wyjątkiem dni wolnych od nauki szkolnej. Szczegółowy 

harmonogram dowozu ustali Wykonawca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dowożonych dzieci i 

przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji usługi. 

5. Trasa przewozu może ulec zmianie  w związku ze zmianą liczby dowożonych uczniów lub ze zmianą 

miejsca zamieszkania uczniów. 

 

6. Opiekę nad uczniami w czasie przewozów na trasach: Gmina Boguchwała – Rzeszów – Gmina 

Boguchwała, Zarzecze(szkoła) – Szkoła Podstawowa w Lutoryżu – Zarzecze(szkoła) zapewnia 

Wykonawca z tym, że opiekunem nie może być kierowca. Opiekunem musi być osoba pełnoletnia, 

nie karana, nie figurująca w rejestrze przestępców seksualnych, posiadająca pełna zdolność do 

czynności prawnych. Do zadań opiekuna należy zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu podczas 

wsiadania i wysiadania, eliminowaniu niewłaściwych zachowań mogących sprowokować 

niebezpieczne sytuacje podczas jazdy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. W przypadku uczniów 

niepełnosprawnych opiekun czuwa nad bezpieczeństwem uczniów od momentu odebrania ich od 

rodziców/opiekunów do momentu przekazania ich pod opiekę pracownikowi placówki. Po 

zakończeniu zajęć edukacyjnych opiekun odbiera uczniów od pracownika placówki, sprawuje opiekę 

w czasie przejazdu uczniów do domu i przekazuje uczniów rodzicom/opiekunom. W czasie gdy 

uczniowie znajdują się pod nadzorem opiekuna, ponosi on za nich odpowiedzialność. Obowiążkiem 

Wykonawcy jest podanie Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonywania usługi wykazu osób, 

które będą sprawować bezpośrednia opiekę nad uczniami w czasie dowozu. 

§ 4 

1. Do realizacji przewozów Wykonawca przeznaczy pojazdy będące w jego posiadaniu, które spełniają 

wymagania określone w zapytaniu ofertowym. 

2. Wykonawca w trakcie trwania umowy, zobowiązany jest do utrzymania taboru w należytej 

czystości, w tym do bieżącego sprzątania i mycia pojazdów na własny koszt. 

§ 5 

1. Umowę zawiera się na czas określony od………………………………do……………………………..      

2. Wynagrodzenie miesięczne będzie iloczynem ceny netto za  przejechaną ilość kilometrów w 

miesiącu , wyliczoną na dany miesiąc przez Zamawiającego (zgodnie z zatwierdzonym 

harmonogramem) na oznaczonych trasach i faktycznej liczby dni nauki przypadającej w danym 

miesiącu. Do tak wyliczonej kwoty dolicza się podatek od towarów i usług wg. obowiązującej stawki. 

3. Wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty ustalonej poprzez pomnożenie stawki netto za 1 

km   …….. zł przez długość trasy dziennej  ……………..km przez ilość dni nauki ……. w okresie 

obowiązywania umowy. Do tak wyliczonej kwoty dolicza się podatek od towarów i usług wg. 

obowiązującej stawki. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty 

………………………….. zł brutto ( słownie: ……………………złotych). 



5. Wykonawca nie dolicza do ilości przejechanych kilometrów trasy od miejsca garażowania 

autobusów/busów do pierwszego punktu odbioru ucznia, a także w drodze powrotnej od ostatniego 

punktu przekazania ucznia do miejsca garażowania.      

§ 6 

1. Płatność za wykonanie usługi będzie następowała w rozliczeniu miesięcznym z dołu w terminie 30 

dni od dnia złożenia faktury VAT przez Wykonawcę na Biuro Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w 

Boguchwale. 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do punktualnego podstawiania sprawnego pojazdu zgodnie z 

zatwierdzonym harmonogramem. 

2. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia pojazdu zastępczego w 

ciągu jednej godziny. 

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość zrealizowania przejazdu wynikającego z 

harmonogramu w przypadku wystąpienia siły wyższej ( np. ekstremalne warunki meteorologiczne ). 

§ 8 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem ……………………i obowiązuje do dnia …………………………………………… 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym w 

przypadku nierzetelnego jej wykonywania przez Wykonawcę. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym w 

przypadku, gdy Zamawiający zalega z zapłatą należności przez okres 1-go miesiąca. 

4. Dopuszcza się wcześniejsze rozwiązanie umowy za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

§ 9 

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 

§ 10 

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez 

obie Strony pod rygorem nieważności. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i w 

razie sporu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd w Rzeszowie. 

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                        WYKONAWCA 

 


