
UMOWA NR GZEASiP.4464….2018 
 

Zawarta w dniu ……………………. w Skoroszycach, między: Gminnym Zespołem Ekonomiczno-
Administracyjnym Szkół i Przedszkoli , 48-320 Skoroszyce, ul. Nyska 11 reprezentowanym przez:  
Kierownika – …………………………………………………….. 
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej –  …………………………………………………….. 
zwanym dalej „Zamawiającym”  
a 
....................................................., mającym swą siedzibę w ….......................... przy ul. …..................., NIP 
…..................., REGON …..................., zarejestrowanym przez Sąd …........................................... i wpisanym do 
rejestru przedsiębiorców KRS pod nr …..............................., reprezentowanym przez: 
 
........................................................ 
zwanym w dalszej części umowy “Wykonawcą”. 
 
Z uwagi na wartość zamówienia, która nie przekracza 30.000 euro ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych się nie stosuje – art. 4 pkt. 8 ustawy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2018 ze zm.) została zawarta 
umowa o następującej treści 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. W celu realizacji ustawowego obowiązku wynikającego z treści art. 39 ust. 4 z ustawy z dnia 14 grudnia 
2016r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U z 2018, poz. 996 ze zm.) oraz obowiązku szkolnego i nauki, na 
podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr GZEASiP.4464.3.2018 z dnia 01.08.2018r. 
Zamawiający zamawia u Wykonawcy usługi transportowe związane z dowozem uczniów 
niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nysie, ul. Grodkowska 54,  w roku szkolnym 
2018/2019. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy 
Skoroszyce, w następujących miejscowościach tj: Skoroszyce, Pniewie, Chróścina, Czarnolas, Brzeziny i 
Giełczyce do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nysie, ul. Grodkowska i z powrotem w dni 
nauki szkolnej, z wyłączeniem ferii szkolnych oraz innych dni wolnych od zajęć szkolnych zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego, a także z 
wyłączeniem dni wg wskazań dyrektora placówki oświatowej, do której uczęszczają dowożeniu uczniowie. 

3. Szczegółowa/dzienna trasa dowozu kształtuje się następująco: 
 Kurs poranny: Pniewie →  Chróścina Osiedle Zacisze  →  Chróścina →  Czarnolas    →     Skoroszyce  

→ Brzeziny  →   Giełczyce – szacunkowa liczba km - 50 

 Kurs popołudniowy: Giełczyce  →  Skoroszyce  →  Brzeziny  →  Skoroszyce →   Czarnolas  →  
Skoroszyce   → Pniewie  →  Chróścina Osiedle zacisze  →  Chróścina – szacunkowa  liczba km - 50 

4. Długość ta może ulec zmianie w przypadku zgłoszenia przez rodziców, że w danym dniu ich dzieci nie będą 
korzystały z dowozu do Ośrodka lub będzie konieczność odwiezienia dziecka do domu w nagłych 
przypadkach. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, potencjał ekonomiczny, osobowy, odpowiednią bazę 
samochodową, wymagane przeglądy techniczne, ubezpieczenia, kierowca posiada uprawnienia do 
kierowania pojazdem do realizacji niniejszego zadania wynikającego z umowy. 

6. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi przewozu osób. 
Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku 
których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy. 

7. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji usługi otrzyma optymalny rozkład jazdy mając na uwadze 
jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży z uwzględnieniem założenia, że dziecko powinno 
zostać dowiezione do szkoły w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie o właściwym czasie 
zajęć (10 minut przed rozpoczęciem zajęć) i odbieranie po ich zakończeniu bez zbędnego oczekiwania. Przy 
realizacji w/w zadania Wykonawca uwzględni warunki atmosferyczne takie jak: opady śniegu, grad, 
zlodowacenie itp. i dostosuje do nich czas przejazdu. 
1) Rano dzieci będą zabierane z miejsca zamieszkania lub w jego pobliżu i po zakończonych zajęciach 

lekcyjnych dowożone do domu (6.30 – 7.30 ; 15.00-16.00) 
2)  Przewidywane godziny wyjazdu z Nysy: 14.00 - 15.20.  
3)  Godziny dowozu i przywozu dzieci uzależnione będą od rozkładów zajęć szkolnych. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie liczby uczniów niepełnosprawnych, adresów 
zamieszkania albo trasy, o czym każdorazowo poinformuje Wykonawcę. 

 



§ 2 
Obowiązki Wykonawcy 

1.    Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy ze szczególną starannością, oraz do: 
1) zapewnienia uczniom stałej opieki w czasie przewozu, 
2) utrzymania samochodu w czystości, 
3) świadczenia usługi terminowo, tak aby dzieci dojechały odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem zajęć 

i były odebrane po zakończeniu zajęć bez zbędnej zwłoki, 
4) posiadania odpowiedniej ilości miejsc siedzących zabezpieczonych pasami do odpowiedniej ilości 

przewożonych uczniów, 
5) zapewnienia zastępstwa w czasie awarii samochodu, urlopu, choroby. Wykonawca podstawi 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 minut od powstania awarii, samochód spełniający 
właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym, 

6) pojazdy przewożące uczniów powinny być wyposażone w tablice informacyjne  
i ostrzegawcze zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, 

7) zapewnienia prawidłowego stanu technicznego pojazdów przeznaczonych do przewozu uczniów, 
8) posiadania aktualnych ubezpieczeń pojazdów do przewozu uczniów, 
9) wyposażenia pojazdu w: gaśnicę, apteczki pierwszej pomocy, utrzymania stałego kontaktu z 

Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy, 
10) spełniania wszelkich wymogów przewidzianych prawem do wykonywania przedmiotowej usługi przez 

cały czas wykonywania świadczenia. 
2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie miejsca siedzące są wyposażone w pasy bezpieczeństwa. 
3. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia (telefonicznie lub pisemnie) 
Zamawiającego i zapewnienie transportu zastępczego spełniającego wymagania do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Przez „nieprzewidziane okoliczności” strony rozumieją w szczególności awarię 
techniczną pojazdu. 

4. Koszty dojazdu do miejsca rozpoczęcia pracy i zjazdu po zakończeniu pracy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca zwolniony zostaje z obowiązku dowozu uczniów w przypadku klęski żywiołowej oraz 

niebezpieczeństwa ruchu drogowego ogłoszonego przez właściwe władze. 
6. Opiekę nad uczniami w czasie dowozu zapewnia Wykonawca. Osobą sprawującą opiekę nie może być 

kierowca. Opiekun pojazdu ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do pojazdu 
do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia pojazdu 
przez ucznia w swoim miejscu zamieszkania. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do pojazdu oraz 
powracających do domu po przywozie do swojego miejsca zamieszkania odpowiedzialność ponoszą ich 
rodzice lub prawni opiekunowie. Do obowiązków opiekuna zatrudnionego przez Wykonawcę należy: 
1) pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, 
2) odprowadzaniu uczniów z samochodu do budynku szkoły, 
3) odbiór uczniów z budynku szkoły i zaprowadzenie do pojazdu, 
4) obserwowanie zachowania i samopoczucia uczniów w razie złego samopoczucia informowanie o fakcie 
rodziców oraz nauczycieli, 
5) w razie potrzeby udzielania doraźnej pomocy uczniom pozostającym pod opieką, 
6) zwracanie uwagi uczniom, którzy zachowują się niewłaściwie, 
7) opiekun ma obowiązek dopilnować by każde dziecko miało zapięte pasy bezpieczeństwa, 
8) opiekuna obowiązuje kulturalne i życzliwe zachowanie w stosunku do uczniów, 
9) opiekun przestrzega zasad BHP i odpowiada za bezpieczeństwo uczniów od momentu wprowadzenia do 
busa do momentu przekazania uczniów nauczycielowi lub rodzicom. 

7. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przewożonych ponosi Wykonawca w związku z tym 
zobowiązany jest do ubezpieczenia tych osób według istniejących wymogów i przepisów na koszt własny. 

8. W przypadku, gdyby zwiększyła się liczba dzieci to Wykonawca zobowiązany jest do wznowienia polisy, a 
także w razie konieczności zwiększenia dodatkowej liczby miejsc siedzących, wyposażonych w pasy 
bezpieczeństwa. 

9. Potwierdzeniem przez Wykonawcę wykonania usługi będzie wpis do karty przewozów każdego dnia w 
którym usługa jest świadczona. Każdorazowy wpis będzie potwierdzony przez Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Nysie oraz Zamawiającego. 

10. Wykonawca gwarantuje odpowiednią liczbę uczniów opiekunów w stosunku do liczby przewożonych dzieci 
tj. w chwili zawarcia umowy jeden Opiekun na 16 dzieci. 

11. Wymaga się aby przewozy odbywały się w ramach przewozu zamkniętego, obejmującego tylko uczniów i 
opiekuna. 



12. Wykonawca oświadcza, iż cały zakres usług przewozowych objętych niniejszą umową wykona bez udziału 
podwykonawców. W przypadku powierzenia wykonania osobie trzeciej Wykonawca musi uzyskać zgodę 
Zamawiającego pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 

§ 3 
Termin realizacji 

1. Umowa obowiązywać będzie od 3 września 2018 r. do końca roku szkolnego 2018/2019 tj. do 21.06.2019r. 
w dni zajęć szkolnych z wyłączeniem ferii szkolnych oraz innych dni wolnych od zajęć zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego, a także z 
wyłączeniem dni wg wskazań dyrektora placówki oświatowej do której uczęszczają dowożeni uczniowie. 

§ 4 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przewozów Wykonawca będzie otrzymywał od zamawiającego wynagrodzenie stawka za 
1km ( ………… netto zł) x ilość przejechanych kilometrów w ciągu miesiąca x stawka VAT …………..% . 

2. Wynagrodzenie obejmuje: koszty przewozu dzieci, zapewnienie im Opiekuna, koszty ubezpieczenia 
pojazdu, podatki oraz naprawy i remonty pojazdu. 

3. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 obowiązywać będzie przez cały czas trwania umowy. 
4. Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie faktury oraz potwierdzonej liczby wykonanych przewozów na 

trasach objętych przedmiotem umowy. 
5. Podstawę do zapłaty stanowić będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz ze sporządzoną przez 

niego Kartą Przewozu wykonania usługi potwierdzoną przez Opiekuna i SOSW w Nysie. Karta zawierać 
ma zestawienie wykonanych przewozów w danym miesiącu. Wzór kart przewozu stanowi Załącznik  do 
niniejszej umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i nadzoru wykonywanych przez Wykonawcę usług. 
7. Wykonawca wystawi fakturę na Gminę Skoroszyce ……………………………………………… 
8. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia realizacji przelewu bankowego. 
9. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacona na rachunek bankowy należący do 

Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 14 dni po otrzymaniu faktury. 
 

§ 5 
Nadzór 

1. Do wzajemnych kontaktów przy realizacji przedmiotu umowy wyznacza się: 
ze strony Zamawiającego – Tadeusza Koseckiego  tel 77 431 80 96 
ze strony Wykonawcy – ………………………………., Tel …………………… 

2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek udzielić niezbędnych wyjaśnień w terminie 3 dni na 
piśmie w przypadku zastrzeżeń do wykonywanej usługi wniesionych przez rodziców lub Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy. 

§ 6 
Kary umowne 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania kar umownych za niezrealizowanie przewozu przez 
Wykonawcę w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia brutto za jeden dzień, wynikający z kosztów 
brutto z poprzedniego miesiąca. 

2. W przypadku opóźnienia do 15 minut w dowozie uczniów do szkół z winy Wykonawcy przynajmniej 2 razy 
w ciągu miesiąca, zapłaci on karę w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto danego miesiąca. 

3. W przypadku opóźnienia jednorazowo powyżej 15 minut w dowozie uczniów do szkół  
z winy Wykonawcy przynajmniej 2 razy w ciągu miesiąca, zapłaci on karę w wysokości 15% miesięcznego 
wynagrodzenia brutto danego miesiąca. 

4. Zamawiający zastrzega sobie także dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższających 
kary umowne. 

5. Kary umowne mogą być potrącone przez Zamawiającego z faktury. 
6. W przypadku nie wykonania usługi przez kolejne 3 dni z winy Wykonawcy Zamawiający może odstąpić od 

umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
7. W razie rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną  
w wysokości miesięcznego wynagrodzenia ustalony na podstawie kosztów brutto z poprzedniego miesiąca, 
a w przypadku gdy odstąpienie nastąpi w pierwszym miesiącu wykonywania umowy, Zamawiający naliczy 
zryczałtowaną karę umowną w kwocie 5000,00 zł. 

8. W przypadku nie wykonania lub nierozpoczęcia usługi w ciągu godziny danego dnia wykonania usługi 
Zamawiający ma prawo do zlecenia przewozu innemu przewoźnikowi (Wykonawcy zastępczemu) w całości 
na koszt Wykonawcy. 

 



 
§ 7 

Zmiana umowy 
1. Wszelkie oświadczenia woli stron, w szczególności te mające na celu zmianę, wypowiedzenie, odstąpienie 

od umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień 

niekorzystnych dla zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

3. W przypadku zmiany rzeczowego zakresu umowy, której nie można było przewidzieć w dniu podpisania 
umowy w tym m.in. zmiany trasy, zmiany liczby przewożonych uczniów, zmiany częstotliwości dowozu, 
Wykonawca zobowiązuje się ich uwzględnienia przy świadczeniu usługi co nie wymaga zmiany umowy. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia 

liczonych na koniec miesiąca kalendarzowego. 
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez wypowiedzenia w następujących sytuacjach: 
1. jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i po mimo wezwania nie nastąpiła 

poprawa w wykonywaniu obowiązków, 
2. w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości, 
3. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, tj. przypadek zmiany przepisów skutkujący tym, że Gmina będzie zwolniona z obowiązku 
dowozu dzieci niepełnosprawnych. 

3. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy w trybie określonym w ust. 1 i 2 Wykonawcy nie 

należy się żadne odszkodowanie. 
5. Wykonawca nie może scedować jak też zlecić factoringu swoich wszelkich wierzytelności wynikających z 

realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 9 

Umowa obowiązuje od 3 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r. 
§ 10 

Spory wynikające na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 11 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy kodeksu 

cywilnego. 
2. Ewentualne spory wynikające w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się 

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożliwości ustalenia kompromisu lub 
polubownego załatwienia sprawy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 12 
Umowę podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 
 
 
 
 
 
Wykonawca         Zamawiający 

 


