
UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG NR ZOEAS.2221-…………./2018 

 
zawarta w dniu ……… 2018 roku pomiędzy Gminą Dzikowiec, NIP:  814-15-73-676, adres: ul. Dworska 62, 36-

122 Dzikowiec/Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu, reprezentowaną przez Panią 

mgr Małgorzatę Szczęch – Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół, działającą na 

podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Dzikowiec, zwaną dalej „Zamawiającym”, a 

……………………………………………………………………………………., zwanym dalej „Usługodawcą”.  

§ 1 

Na podstawie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 2017, poz. 1579, 

z późn zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 2 

Zamawiający powierza, a Usługodawca zobowiązuje się w okresie od 05 listopada 2018 r. do 21 czerwca 2019 

roku, w dni nauki szkolnej do wykonania zadania pn. Dowóz i odwóz uczniów w roku szkolnym 2018/2019, 

zgodnie ze złożoną ofertą oraz warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym na następujących trasach: 

Trasa A: Dowóz ranny uczniów z Płazówki, Górali, Brzózek, Podłęźniówki do Szkoły Podstawowej  

w Kopciach. 

Trasa B: Dowóz  ranny uczniów z Płazówki, Kopci, Szwedów, Maziarni, Guściorów, Leśnictwa i Zarudy do 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczej Woli. 

Trasa C: Odwóz południowy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kopciach do Podłężniówski, Brzózek, 

Górali, Płazówki. 

Trasa D: Odwóz popołudniowy uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczej Woli do  

Kijanek, Sudołów, Kolanisk, Spi oraz  uczniów ze Szkoły Podstawowej w Spiach  do  Karbów, Kijanek, 

Klatek Pietropola, Trzosowej Ścieżki, Klatek, Sudołów, Kolanisk. 

§3  

Dowóz uczniów odbywać się będzie codziennie w ustawowe dni nauki szkolnej począwszy od poniedziałku 

do piątku każdego tygodnia z wyłączeniem dni świątecznych, ferii i przerw świątecznych. 

§ 4 

Harmonogram (rozkład jazdy) dowozu i odwozu uczniów do szkół, z podziałem na poszczególne dni 

tygodnia określą dyrektorzy szkół. 

§ 5 

1.Usługodawca zobowiązany jest do przewozu wszystkich uczniów szkół oczekujących w ustalonych 

miejscach zgodnie z harmonogramem dowozu, o którym mowa w §4.  

2.Usługodawca zobowiązany jest do zatrzymywania pojazdu przy bramie wejściowej do budynku szkoły 

przy wsiadaniu i wysiadaniu uczniów tak, aby drzwi wejściowe pojazdu były zwrócone  

w stronę wejścia do szkoły. 

3. W przypadku braku możliwości, o której mowa w ust. 3 usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia 

bezpiecznego, zgodnego z przepisami przejścia uczniów przez drogę do szkoły. 

4. Pojazd powinien być oznakowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do przewozu 

dzieci.  

5. W czasie wsiadania i wysiadania uczniów pojazd powinien mieć załączone światła awaryjne.  

6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za: 

a. sprawowanie opieki nad przewożonymi uczniami, 

b. bezpieczeństwo przewożonych dzieci (uczniów), zapewnienie miejsc siedzących wszystkim 

przewożonym uczniom. 

c. ubezpieczenie przewożonych dzieci ( uczniów) 

d. stan techniczny pojazdu zgodny z wymogami przewidzianymi w stosownych przepisach prawa, 

e. terminowy przywóz i odwóz uczniów, jak również zobowiązuje się do zapewnienia 

przewożonym uczniom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny, jakie ze względu na 

rodzaj transportu uważa się za niezbędne. 

7. Zamawiający zapewnia opiekę nad uczniami w pojeździe oraz podczas wysiadania i wsiadania do pojazdu. 

§ 6   

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty przebiegu trasy dowozu za uprzednim tygodniowym 

poinformowaniem Usługodawcy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 strony dopuszczają możliwość zwiększenia lub zmniejszenia 

wynagrodzenia w zależności od długości korygowanej trasy.  

3.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy na w przypadku zmiany trasy 

dowozu, ilość kilometrów i w związku z tym wartości zamówienia. Zmiany umowy mogą być 



dopuszczone przez Zamawiającego w przypadku istotnych zmian i potrzeb wynikłych  

w czasie trwania roku szkolnego, których nie można było przewidzieć. 

§ 7 

1. Za wykonanie usługi określonej w niniejszej umowie Usługodawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

za jeden dzień dowozu i odwozu, jako dzienne wynagrodzenie ryczałtowe  

w wysokości ……. złotych netto +8 % podatek VAT  wysokości …… złotych, razem wynagrodzenie 

brutto: ……………………..  (słownie: ……………………………………).  

2. Ustalone wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,  

w tym koszty ubezpieczenia przewożonych uczniów. 

3. Rozliczenie za przedmiot zamówienia następować będzie w okresach miesięcznych  

w oparciu o dzienne wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu przemnożone 

przez liczbę dni dowozu nauki szkolnej w miesiącu na podstawie rachunku wystawionego przez 

Usługodawcę. Rachunek będzie płatny w terminie 14 dni po przedłożeniu rachunku przelewem na konto 

Usługodawcy. 

§ 8 

1. Usługodawca oświadcza, że posiada pojazdy uprawnione i przeznaczone do przewozu osób, dzieci. 

2. Kierowcy posiadają uprawnienia do kierowania tymi pojazdami, spełniają wszelkie wymogi 

przewidziane prawem w tym zakresie i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczny dowóz 

i odwóz uczniów do i ze szkoły.  

§ 9 

Umowa może być wypowiedziana: 

1. w każdym czasie za porozumieniem stron  

2. w wyniku wypowiedzenia przez zamawiającego za tygodniowym okresem wypowiedzenia  

3. w wyniku wypowiedzenia przez zamawiającego w trybie natychmiastowym w przypadku nie 

przestrzegania warunków umowy przez Usługodawcę. 

§10 

W przypadku braku możliwości wykonywania usługi przewozu własnym środkiem transportu Usługodawca 

zobowiązany jest do zapewnienia zastępczego środka transportu spełniającego wymogi,  

o których mowa w § 8, a w przypadku nie zapewnienia zastępczego środka transportu przez usługodawcę, 

zamawiający na koszt usługodawcy zapewni zastępczy środek transportu. 

§ 11 

1. W razie zaprzestania świadczenia usług lub nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia usług 

przewozowych w terminie określonym w § 2 umowy Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia 

wykonania usług przewozu uczniów innemu wykonawcy, a Usługodawca zobowiązuje się do zapłaty całości 

kosztów związanych z wykonaniem przewozów zastępczych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany grafiku przewozów w przypadku zmian w organizacji 

placówek oświatowych, a w szczególności wynikających ze zmian planu zajęć oraz zmiany wyznaczonych 

przystanków. O wszelkich zmianach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Usługodawcę.  
3. W przypadku nieterminowego przywozu i odwozu dzieci (spóźnienia powyżej 15 min.) zamawiający może 

obniżyć wynagrodzenie ryczałtowe Usługodawcy za dany dzień o 20%. 

§ 12 

Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Rejonowy w Kolbuszowej.           

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

i ustawy prawo zamówień publicznych. 

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla usługodawcy a dwa dla 

zamawiającego. 

   
 
 

Zamawiający ......................................                                                      Wykonawca…………………………………..      


