
Zał. Nr 1 do zap. ofertowego – wzór umowy 

UMOWA Nr ........................ 

 

zawarta w dniu ............. 2018 r. w Polańczyku, pomiędzy  
Gminą Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk 
 reprezentowaną przez: 
1. Adam Piątkowski – Wójt Gminy Solina zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a: ................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez: ................................................... 
NIP: ..........................;   REGON: ...............................;  KRS: ...................................;   

 
o następującej treści:  

§ 1 
Na podstawie Zarządzenia Nr 0050/49/II/14 Wójta Gminy Solina z dnia 22.05.2014 r.  
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego ramowe procedury udzielania zamówień publicznych o 
wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w związku z art. 4 pkt 8 ustawy 
z dnia 19 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), po 
rozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dnia 17 lipca 2017 r. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
usługi „Świadczenie usług w zakresie transportu i opieki w czasie przewozu dzieci na terenie Gminy Solina 
w roku szkolnym 2018-2019”. 

§  2  
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług przewozowych polegających 
na opiece i przewozie dzieci na następujące zadania:  
 
...................................................................................................................................... 

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

- w godzinach umożliwiających przybycie dzieci do szkoły nie później niż 10 minut przed ustaloną godziną 
rozpoczęcia zajęć szkolnych i opuszczenie szkoły o godzinie ustalonej przez Dyrektora Szkoły  zwanego dalej 
„Dyrektorem”.   
2. Zapytanie Ofertowe - Formularz  Oferty (Oferta Wykonawcy) stanowi integralną część umowy. 

§  3 
1.   Dowożenie dzieci do szkoły oraz odwożenie dzieci z pod szkoły odbywać się będzie w okresie od dnia  
1 września 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. wg rozkładu jazdy ustalonego przez Dyrektora. Dyrektor ma 
prawo zmiany rozkładu jazdy.  
2. Dyrektor udostępnia Wykonawcy imienny wykaz dzieci do przewozu. W trakcie przewożenia dzieci Wykonawcy 
nie wolno przewozić w pojeździe innych osób.  
3.  Przewozy będą dokonywane środkiem transportu Wykonawcy, który musi posiadać przez cały czas 
trwania umowy aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), od następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NW), a także posiadać aktualne badania techniczne. Wykonawca przewozić będzie dzieci środkami 
transportu do tego przeznaczonymi i spełniającymi wymagane prawem warunki techniczne do przewozu osób. 
W przypadku zajścia konieczności przewozu dzieci niepełnosprawnych w trakcie trwania umowy Wykonawca 
zobowiązuje się podstawić do przewozu w terminie określonym przez Dyrektora, środek transportu spełniający 
warunki techniczne wymagane do przewozu dzieci niepełnosprawnych.  
4. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie wymagane prawem zezwolenia (licencje) oraz zapewnia 
wykwalifikowanego i posiadającego odpowiednie uprawnienia kierowcę. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przewozu podstawić pojazd o odpowiedniej liczbie miejsc 
siedzących.  
6. Wykonawca przewozić będzie dzieci w liczbie nie większej niż jest określona w dowodzie rejestracyjnym 
pojazdu. 



7. Wykonawca świadczyć będzie usługi własnym transportem wg rozkładu jazdy ustalonego przez Dyrektora 
Szkoły przez wszystkie dni nauki, uroczystości szkolne, imprezy sportowe organizowane przez szkołę oraz 
instytucje współpracujące ze szkołą, dni egzaminów próbnych i końcowych. Za dni nieświadczonych usług 
(dni wolne od nauki wypadające między poniedziałkiem a piątkiem), poza feriami zimowymi, Wykonawca 
pozostaje do dyspozycji dyrektora szkoły w innym terminie i w razie potrzeby świadczyć będzie przewóz 
dzieci w miejsce/a wskazane przez dyrektora szkoły w ramach wynagrodzenia miesięcznego, 
proporcjonalnie do niewykorzystanych dni. 

 
§ 4 

1. Wykonawca powierzy opiekę nad dziećmi w czasie przewozu osobie pełnoletniej, która jest zdolna do 
ponoszenia odpowiedzialności (karnej, cywilnej) za działanie lub zaniechanie w związku ze sprawowaną opieką. 
Opieka obejmuje dzieci podczas wsiadania, przewozu i wysiadania z pojazdu. 
2. Ze względu na specyfikę świadczonej usługi (konieczność opieki nad dziećmi bezpośrednio w trakcie 
przewozu) osoba sprawująca opiekę nad dziećmi nie może być kierowca pojazdu dokonującego przewozu 
dzieci. 
3. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek poinformowania opiekuna o obowiązkach i odpowiedzialności 
zgodnie z Regulaminem sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół i odwozu ze szkół na 
terenie gminy Solina. 
4. Opiekun składa na ręce Dyrektora, najpóźniej przed przystąpieniem do wykonania pierwszego przewozu, 
pisemnie oświadczenie o przyjęciu obowiązków opiekuna i o odpowiedzialności za uczniów przebywających 
pod jego opieką. Treść oświadczenia podlega akceptacji przez Dyrektora. (treść oświadczenia zał. nr 1 do 
umowy). 
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadzie ryzyka za ewentualne szkody 
na osobie każdego dziecka lub w jego mieniu powstałe w czasie przewozu.  

 
§ 5 

1. W razie awarii pojazdu, planowanego przeglądu albo remontu pojazdu, Wykonawca zapewnia dowóz 
dzieci innym pojazdem spełniającym wymagania określone w niniejszej umowie. W przypadku opóźnienia w 
podstawieniu pojazdu stosuje się kary, o których mowa w § 7 lit. a) do c). 
2. W razie awarii pojazdu w czasie wykonywania usługi, Wykonawca zobowiązany jest podstawić inny 
pojazd, nie później niż w ciągu 60 minut od wystąpienia awarii. W przypadku opóźnienia  
w podstawieniu pojazdu stosuje się karę wynikającą z § 7 ust. 1 lit. c).  
3. W przypadku zmiany przez Wykonawcę za zgodą Zamawiającego pojazdu, kierowcy, opiekuna 
wskazanych w ofercie w trakcie trwania umowy Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty 
potwierdzające posiadanie kwalifikacji uprawnień i spełnienie wymagań, o których mowa w §3 ust. 3. 
 

§  6 
1. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy - wynagrodzenie należy się za każdy miesiąc 
dowożenia dzieci z tym, że za miesiące w których występują ferie zimowe wynagrodzenie obniża się  
o liczbę dni ferii proporcjonalnie do liczby dni w miesiącu.   
2. Koszt miesięczny wykonania przewozu i opieki wynosi brutto .................... zł (słownie: 
..........................................................................). Zmiana liczby dzieci zgłoszonych do przewozu nie 
wpływa na wysokość wynagrodzenia.  
3. Wykonawca złoży rachunek za poprzedni miesiąc najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca. 
4. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem, w terminie 14 dnia od dnia złożenia rachunku przez 
Wykonawcę do Zamawiającego. 
5. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, warunkiem zapłaty faktur Wykonawcy 
będzie załączenie dowodów uregulowania przez Wykonawcę należności dla podwykonawców, 
wynikających z poprzedniej faktury (oryginał oświadczenia podwykonawcy o zapłacie wynagrodzenia 
wynikającego z umowy podwykonawczej z urzędowo poświadczoną własnoręcznością podpisu tj. przez 
gminę, bank, notariusza). Wszelkie wstrzymania przez Wykonawcę zapłaty faktur podwykonawcom 
skutkują automatycznie wstrzymaniem zapłaty faktur przez Zamawiającego. 
6. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający będzie dokonywał wpłaty wynagrodzenia 
będzie umieszczany na fakturze. 



7. Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do faktury kserokopię biletów na wartość nie wyższą jaka została 
zadeklarowana w ofercie. 

 
§  7 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
a) za opóźnienie w podstawieniu pojazdu do przewozu powyżej 20 minut od planowanej godziny 
rozpoczęcia kursu - 5% wartości wynagrodzenia miesięcznego brutto za każde opóźnienie, 
b) za opóźnienie w podstawieniu pojazdu do przewozu powyżej 30 minut od planowanej godziny 
rozpoczęcia kursu - 10% wartości wynagrodzenia miesięcznego brutto za każde opóźnienie, 
c) za opóźnienie w podstawieniu pojazdu do przewozu przekraczające 60 minut od planowanej godziny 
rozpoczęcia kursu - 30% wartości wynagrodzenia miesięcznego brutto za każde opóźnienie, 
d) za wcześniejsze przystąpienie do przewozu - 30% wartości wynagrodzenia miesięcznego brutto, 
e) za każdy dzień opóźnienia w podstawieniu pojazdu dostosowanego do przewozu dzieci (uczniów) 
niepełnosprawnych - w wysokości 30% wartości wynagrodzenia miesięcznego brutto.  

 
§ 8 

1. Zamawiający potrąci kary umowne  przy wypłacie wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę 
podpisując niniejszą umowę. 
2. Jeżeli wynagrodzenie zostało już wypłacone, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

§ 9 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy: 
   a) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z przepisów 
szczególnych, 
   b) nie rozpoczął wykonywania umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy, 
   c) zaniechał realizacji umowy, tj. nie realizuje jej przez kolejne 2 dni kalendarzowe, 
   d) pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, nie 
wykonuje umowy zgodnie z jej treścią, 
   e) wystąpiła niezgodności oświadczeń i zapewnień złożonych przez Wykonawcę w umowie  
w jakiejkolwiek kwestii. 
2. W razie nie wykonywania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może powierzyć innemu podmiotowi 
wykonanie umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez obowiązku uzyskania upoważnienia sądowego. 

 
§ 10 

W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących 
Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie w wysokości 20% sumy wynagrodzenia brutto za 
wszystkie miesiące na jakie została podpisana niniejsza umowa.  

 
§ 11 

1. Dyrektor może dokonać zmian postanowień umowy w zakresie zmiany liczby dzieci do przewozu, zmiany 
organizacji i tras dowozu w sytuacjach zmian organizacji pracy szkoły oraz zmian organizacyjnych 
dotyczących dzieci. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zmiany organizacji i tras dowozu.  
2. W przypadku zawieszenia zajęć lekcyjnych i odpracowywania ich w innym terminie Wykonawca 
zobowiązany jest zrealizować zaplanowane, nie zrealizowane kursy, w terminach ustalonych przez 
Dyrektora, nawet w przypadku gdyby termin odpracowywania zajęć został ustalony po terminie wykonania 
zamówienia. 
 

§ 12 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z 
realizacja przedmiotu zamówienia poprzez:  



  a) zapewnienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy przestrzegania zasad przetwarzania i ochrony 
danych osobowych określonych w przepisach ustawy właściwej w zakresie ochrony danych osobowych; 
  b) przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy; Wykonawca nie może 
wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonywania Umowy, w 
szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych; 
  c) natychmiastowego powiadomienia Dyrektora o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności 
danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umowy. 

 
§ 13 

1. W trakcie realizacji umowy Zamawiającego reprezentuje Dyrektor.  
2. Strony zobowiązują się do wykonania postanowień niniejszej umowy należycie, a ewentualne drobne spory 
załatwiać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia sądem właściwym do rozpatrzenia sporów 
wynikających z postanowień niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla  siedziby Zamawiającego.   
3. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
właściwej dla przewozu osób wraz z odpowiednimi przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz ustawy 
właściwej w zakresie oświaty. 

 
§ 14 

1. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, Wykonawca nie 
może dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 
2. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, Wykonawca odpowiada za działania 
podwykonawców jak za własne.  

§ 15 
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z niniejszą umową Zamawiający będzie kierował na adres 
Wykonawcy podany w umowie, który jest adresem do doręczeń. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 
Zamawiającego o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod adres wskazany w 
umowie ma skutek prawny. 

§ 16 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na udostępnienie treści niniejszej umowy  

w przypadku złożenia o to wniosku w trybie ustawy właściwej w sprawach dostępu do informacji publicznej, 

lub na podstawie innych przepisów wiążących Zamawiającego. W takim przypadki Wykonawca nie będzie 

dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń. 

§ 17 
Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji postanowień niniejszej umowy, poddawane będą 
orzecznictwu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 18 
Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko pisemnie pod rygorem nieważności, w formie aneksu podpisanego 
przez obie strony. 

§ 19 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: Zamawiający, Wykonawca oraz 
Dyrektor. 
 

 

                 ……………………………                             ……………………………… 

                    Zamawiający                                                                                                                                   Wykonawca 



Zał. nr 1 do umowy 

 

miejscowość ................................., dnia .............. 

 

O ś w i a d c z e n i e  

składane w ramach realizacji zadania pn: 
Świadczenie usług w zakresie transportu i opieki w czasie przewozu dzieci na terenie Gminy Solina w roku 

szkolnym 2018-2019 
 
 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że w dniu ................................................ zapoznałem (am) się  

z treścią Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół i odwozu ze szkół na 

terenie gminy Solina i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz oświadczam że przyjmuję obowiązki 

opiekuna i  ponoszę odpowiedzialność za uczniów przebywających pod moją opieką. 

Powyższe obowiązki będę pełnić na następujących trasach przewozu dzieci:  

 Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Wołkowyi  z m-ci Werlas, Zawóz, Zawóz-Sarzyna, Rajskie, Sakowczyk.  

 Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Wołkowyi z m-ci Terka i Bukowiec. 

 Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Wołkowyi z m-ci Wola Górzańska i Górzanka. 

 Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Zawozie  z m-ci Werlas, Zawóz-Sarzyna, Rajskie, Sakowczyk.  

 Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bóbrce z m-ci Myczkowce - Solina Jawor 

 Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bóbrce z m-ci Solina, Zabrodzie i Osiedle 

 

Nazwisko i imię opiekuna 

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

 

data, podpis opiekuna: ............................................................. 

 

Akceptacje Dyrektora placówki oświatowej: ............................................................................. 

 

 

 



Zał. nr 2 do umowy 


