
                                                                 U M O W A                                    Zał. Nr 2 

                                              O USŁUGI    PRZEWOZOWE 

 
zawarta w dniu .................................. 2015 roku pomiędzy Gminą Wierzbica reprezentowaną 

przez : 

1/ Pana  Zdzisława Duliasa  - Wójta  Gminy Wierzbica 

zwaną dalej  „ Zamawiającym” , 

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

 

reprezentowaną przez : 

1/ ..................................................................................... - właściciela  Firmy 

zwanym dalej „ Przewoźnikiem” , o następującej treści  : 

 

                                                                           § 1. 

Przewoźnik oświadcza, że działa na podstawie wpisu do ......................................................... 

pod numerem ......................., posiada uprawnienia i spełnione wymogi formalne oraz 

odpowiednie środki transportowe, a także pracowników posiadających odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia do wykonania niniejszej umowy zgodnie z przepisami prawa. 

 

                                                                            § 2. 

1. W wyniku zamówienia publicznego dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych /tekst jednol. Dz.U. 

z 2013 r.  poz. 907 z póź. zm./ Zleceniodawca zleca, a Przewoźnik zobowiązuje się   

w zakresie działania swojej Firmy wykonywać na jego rzecz usługi przewozowe polegające na 

dowozie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Wierzbica do szkół specjalnych w Radomiu 

i oddziałów specjalnych w Wierzbicy według następujących tras: 

a/. Trasa nr 1. ........................................................... 

b/. Trasa nr 2. ........................................................... 

Przewoźnik zobowiązuje się przewieźdź, dodatkowo, nieodpłatnie w ilości …………… dzieci. 

Dodatkowy przewóz wynikać będzie z zapotrzebowania Zamawiającego. 

Dzieci przewożone będą w okresie trwania umowy  dwoma pojazdami przystosowanymi do 

przewozu osób niepełnosprawnych. 

Przewoźnik zapewni opiekę oraz odpowiada za bezpieczeństwo przewożonych dzieci. 

 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Przewoźnikowi przysługuje wynagrodzenie, które 

zgodnie z ofertą wynosi: 

a)  I-sza trasa......................................-zł  /brutto/ w tym Vat za jeden dzień świadczonych usług. 

b)  II-ga trasa......................................-zł. /brutto/ w tym Vat za jeden dzień świadczonych usług. 

 

3. Ceny  przedstawione w ofercie, o których mowa w ust.2, obowiązywać będą przez cały 

czas trwania umowy i nie mogą ulec zmianie. 

 

4. Przewoźnik zobowiązuje się zapewnić ciągłość usług w okresie obowiązywania 

niniejszej umowy i wykonywać je pojazdami przystosowanymi do przewozu 

zorganizowanej grupy osób. 

§ 3 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Przewoźnika wykonania części 

    usług będących przedmiotem umowy Podwykonawcom, o ile Przewoźnik zamiar 

    zlecenia przedmiotowych usług Podwykonawcy zawarł w ofercie stanowiącej 

    składnik niniejszej umowy. 

2. Do zawarcia przez  Przewoźnika umowy na świadczenie usług z zakresu przewozu dzieci 

    niepełnosprawnych z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 



    Zamawiający wyrazi swoje stanowisko na piśmie w ciągu 14 dni od daty 

    przedstawienia mu przez Przewoźnika umowy z podwykonawcą lub jej projektu. 

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

    podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych 

    od Przewoźnika i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu świadczenia usług, 

    o których mowa w § 2 ust. 4. 

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje 

    własne . 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy pod warunkiem, że nowy 

    Podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż 

    Podwykonawca wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne 

    i na przedstawiony w ofercie zakres usług. 

6. Zmiana Podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego 

    oraz rozliczenia wykonanych usług z dotychczasowym podwykonawcą. 

7. W przypadku zatrudnienia przez Przewoźnika do realizacji zamówienia 

    Podwykonawców, Przewoźnik zobowiązany jest załączyć każdorazowo do 

    wystawionych przez siebie faktur: 

    a) kopie wystawianych przez Podwykonawcę faktur i dowodów zapłaty 

        zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z faktur, 

    b) oświadczenie Podwykonawcy, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia 

        danej faktury przez Przewoźnika, że Przewoźnik nie zalega z żadnymi 

        zobowiązaniami w stosunku do Podwykonawcy, wynikającymi z umowy 

        Podwykonawstwa. 

                                                                        § 4      

c/ Przewoźnik podczas wykonywania przewozu na poszczególnych trasach nie może 

przewozić osób trzecich.   

 

5. Umowę niniejszą zawiera się na okres od 02 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku 

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od nauki, okresów ferii i wakacji. 

 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu przedmiotu umowy z przyczyn 

organizacyjnych, których nie może przewidzieć w chwili podpisania umowy. Wszelkie zmiany 

przebiegu tras, szczegółowego harmonogramu usług oraz rozkładu jazdy wymagają 

zgłoszenia  Przewoźnikowi na co najmniej 3 dni wcześniej. 

 

      § 5 

 

1. Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia przewożonym dzieciom bezpiecznych 

i higienicznych warunków przejazdu. 

 

2. Pojazdy, którymi będą przewożone dzieci muszą być sprawne pod względem technicznym 

i właściwie oznakowane. 

 

3. Przewoźnik zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdów do przewożenia dzieci 

od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej. 

 

      § 6 

 

1. Za wykonane usługi strony rozliczać się będą na podstawie miesięcznych faktur VAT 

wystawionych przez Przewoźnika po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego 

świadczenia usług. 

 



 

2. Płatności następować będą w terminie 30 dni od dostarczenia dokumentów, o których 

mowa w ust. 1 przelewam na konto przewoźnika. 

 

                                                                        § 7 

 

Przewoźnik może odmówić wykonania przewozu w przypadkach losowych niezależnych 

od działań ludzkich, powodujących brak przejezdności dróg, takich jak : powóź, zaspy 

śnieżne , zerwanie drogi itp. . 

 

                                                                        § 8 

 

1. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

niniejszej umowy poprzez zapłatę kar umownych w następującej wysokości : 

a/ za niezrealizowany lub niezrealizowany w terminie przewóz dzieci w wysokości 100 % 

    wartości przewozu za jeden dzień; 

b/ za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie przewoźnika 10 % wartości 

     umowy. 

2. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez Zamawiającego, 

zastrzega się możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach 

ogólnych. 

                                                                         

                                                                       § 9 

 

Strony mogą od umowy odstąpić na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz 

w przypadku : 

 

1. określonym w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych- 

    w takim przypadku przewoźnik może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

    z tytułu wykonania części umowy , 

2. dwukrotnego niezrealizowania przewozu z winy przewoźnika, 

 

                                                                         § 10 

 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział 

możliwość dokonania takiej zmiany. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego, prawa przewozowego, prawa o ruchu drogowym oraz ustawy – prawo zamówień 

publicznych . 

                                                                          § 11. 

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, 1 egz. dla Przewoźnika i 2 egz. dla 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

                  Zamawiający                                                                                 Przewoźnik 

 

.........................................................                                                ....................................................... 

 

 



 

 

  


