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Załącznik nr 9 do SWZ 

- W z ó r – 

 

Umowa przewozu osób 

 nr OSW.272…...2022…. 

 

zawarta w dniu ………..202… r. pomiędzy : 

Gminą Lubsza z siedzibą w  Urzędzie  Gminy  w  Lubszy, 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16, 

posiadającą NIP 747-14-06-277, REGON 531 412 786,  reprezentowaną przez : 

Wójta Gminy Lubsza – Bogusława Gąsiorowskiego 

przy udziale Skarbnika Gminy – Jolanty Kuziemskiej, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………….., posiadającym NIP ……. , REGON ….., 

reprezentowanym przez :  

P. …………………. – ………………….., 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi 

unijne przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 

11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) o 

następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

 

1.  Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi przewozów dzieci niepełnosprawnych z 

terenu gminy Lubsza i opiekunów podczas przewozów, z miejsc zamieszkania do 

specjalistycznych placówek oświatowych w m. Brzeg i Kup, i z powrotem.  

Wykaz dzieci wraz z adresami oraz szczegółowy opis usługi, będącej przedmiotem 

zamówienia zawarty został w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), która stanowi 

integralną część niniejszej Umowy. 

2. Na dzień zawarcia niniejszej Umowy liczba dowożonych dzieci wynosi 14, w tym 8 - do 

m. Brzeg i 6 - do m. Kup. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w zakresie liczby dzieci i adresów zamieszkania 

lub adresów szkoły/placówki oświatowej, albo zmian osobowych na liście dzieci i tras 

przejazdów, o czym każdorazowo poinformuje Wykonawcę, bez potrzeby sporządzania 

aneksu do Umowy. 

4.  Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do przewozu osób i zapewnia 

do wykonania przedmiotu umowy sprawne technicznie pojazdy przystosowane do przewozu 

dzieci niepełnosprawnych, z odpowiednią liczbą miejsc siedzących, wyposażone w 

wymagane prawem drogowym zabezpieczenia i oznakowania oraz spełnia warunki bhp 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Wykonawca zapewnia minimum 1 kierowcę i 1 opiekuna w każdym samochodzie 

przewożącym dzieci.  

6.   Zakres opieki : 

a) opieka w czasie transportu z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej i z powrotem, 

b) nadzór i pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu oraz  załadunku i wyładunku wózka 

inwalidzkiego, 

c) doprowadzenie i przekazanie dziecka wyznaczonemu pracownikowi placówki oświatowej 

oraz z powrotem rodzicom dziecka, 
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d) pomoc przy rozbieraniu i ubieraniu się dzieci w szatni, 

e) telefoniczne informowanie rodziców oraz dyrektorów placówek oświatowych o godzinach 

transportu, 

f) zapewnienie przewożonym dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków przejazdu.  

7.  Wykonawca oświadcza, że pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu niniejszej umowy : 

kierowcy i opiekunowie posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w tym 

przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a osoby sprawujące opiekę nad 

dziećmi niepełnosprawnymi mają udokumentowany co najmniej 3-miesięczny okres 

doświadczenia w opiece nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo z autyzmem lub 

niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie (OC, AC, NW) pojazdów 

użytych do przewozów, o których mowa w § 1 ust.1. 

 

§ 2. Termin realizacji umowy 

 

1. Usługa świadczona będzie w terminie od 03.01.2022r. do 31.12.2022r. 

2. Usługa przewozów dzieci szkolnych będzie świadczona w dni - zgodnie z kalendarzem 

roku szkolnego zatwierdzonym przez Ministra Edukacji Narodowej, z uwzględnieniem 

odpracowywania zajęć w wolne soboty. 

 

§ 3. Wynagrodzenie 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawca będzie pobierał  

wynagrodzenie wg stawki za 1 km świadczonej usługi transportu wraz z opieką nad dziećmi, 

która zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy wynosi brutto ….. zł (słownie: 

………………złotych), w tym należny podatek VAT  …%. 

2. Wynagrodzenie miesięczne stanowi iloczyn faktycznie przejechanych w danym miesiącu 

kilometrów na trasach wyszczególnionych w harmonogramie, o którym mowa w § 6 ust.1 

Umowy i stawki za 1 km, ustalonej w ust.1.   

3. Wykonawca  do dnia 10-go każdego miesiąca będzie wystawiał fakturę za ubiegły miesiąc. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie zaakceptowane przez Zamawiającego rozliczenie 

przejechanych kilometrów sporządzone każdorazowo przez Wykonawcę i dostarczone 

Zamawiającemu wraz z listą obecności dzieci, potwierdzoną przez dyrektorów placówek 

oświatowych. 

4. Należność płatna będzie w terminie 30 dni, przelewem na konto Wykonawcy, na podstawie 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

 

§ 4. Kary umowne 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, jest 

on obowiązany do zapłaty kar umownych: 

a) w przypadku nieterminowego lub niezgodnego z Umową wykonania usługi transportowej, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdą 

nieterminowość lub niezgodność z Umową, 

b) za każdorazowe niewykonanie dowozu w całości lub w części, Wykonawca zobowiązany 

jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w kwocie 5 000,00 zł brutto. 

2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający może  odstąpić w trybie natychmiastowym od Umowy. W takim przypadku 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości  30 000,00 zł. 
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3. Jeżeli kary umowne nie pokryją powstałej szkody, Zamawiającemu służy prawo do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 5. Zmiana, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy 

  

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 

problemach związanych z realizacją Umowy lub przewidywanych utrudnieniach w jej 

realizacji. 

3. Strony mogą rozwiązać Umowę z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia 

umowy. 

4. Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę w każdym czasie bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku : 

- nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, 

- utraty uprawnień przez Wykonawcę do wykonywania przewozów osób. 

W takich przypadkach Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części Umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu przedmiotu Umowy z przyczyn 

organizacyjnych, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia Umowy na podstawie art. 

455 ust.2 ustawy Pzp.. 

 

§ 6. Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca w dniu rozpoczęcia realizacji Umowy zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu, rodzicom/opiekunom prawnym dzieci i dyrektorom placówek oświatowych, 

do których  dowożone są dzieci, harmonogram dowozu dzieci (rozkład jazdy), sporządzony 

dla każdego samochodu, obsługującego daną trasę i zawierający: 

      a) nazwę i nr rejestracyjny samochodu  

      b) listę dzieci dowożonych danym samochodem wg kolejności ich zabierania, 

c) numery telefonów do rodziców/prawnych opiekunów dzieci, 

d) szczegółowe godziny kursów dla każdego dziecka, 

e) imię i nazwisko kierowcy samochodu, nr telefonu komórkowego, 

f) imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu komórkowego  

g) odległość w km między poszczególnymi przystankami 

h) długość całej trasy. 

2.  Powyższy harmonogram stanowi załącznik nr 1 do Umowy.  

3. W przypadku zmian w składzie dowożonych dzieci, Wykonawca zobowiązuje się do ich 

dowożenia zgodnie ze zmienionym wykazem od następnego dnia po otrzymaniu informacji o 

zmianie, chyba że Zamawiający określi termin późniejszy. Zaktualizowany harmonogram, 

Wykonawca niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych dzieci (z 

zapewnieniem miejsc siedzących), stan techniczny, sanitarny i właściwe oznakowanie 

pojazdów oraz ewentualne szkody wynikłe  z niedopełnienia obowiązków nałożonych na 

niego niniejszą umową.. 

5. Wykonawca zapewnia ciągłość usług, pełną kulturę obsługi i punktualność zgodnie z 

ustalonymi godzinami kursowania pojazdów oraz oświadcza, że usługę dowożenia dzieci 

będzie wykonywał przy dołożeniu szczególnej staranności 

6. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca zobowiązuje się do przewozu dzieci 

zastępczymi środkami transportu, pokrywając związane z tym wydatki. 
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7.  W przypadku zamiany pojazdu zgłoszonego do realizacji przedmiotu Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałej 

sytuacji, okazania pojazdu oraz aktualnych dokumentów potwierdzających wymagania 

techniczne. 

8.  Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia przez cały 

okres trwania umowy, na kwotę nie mniejszą niż 500 000.,-zł (słownie : pięćset tysięcy 

złotych) oraz  przedłożenia Zamawiającemu kopii aktualnej opłaconej polisy. 

9.  Wykonawca jest zobowiązany utrzymać limit maksymalnej kwoty ubezpieczenia, o której 

mowa w ust.8 przez cały okres obowiązywania Umowy. 

 

§ 7. Nadzór 

 

1.  Zamawiający upoważnia pracownika Urzędu Gminy w Lubszy P. Urszulę Berezowską 

(tel. 77 411 86 30 wew. 138) do nadzoru nad realizacją niniejszej Umowy. 

2.  W ramach nadzoru nad wykonywaniem Umowy, Zamawiający może w szczególności: 

a) żądać do wglądu dokumentów potwierdzających sprawność pojazdów samochodowych 

oraz ich dowodów rejestracyjnych, 

b) żądać do wglądu dokumentów kierowców i opiekunów, potwierdzających ich kwalifikacje 

do wykonywania niniejszej Umowy, 

c)  kontrolować terminowość i punktualność wykonywanej usługi, 

d)  dokumentować uwagi i opinie dotyczące wykonywanej usługi. 

  

§ 8. Ustalenia dodatkowe 

 

1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy 

wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Ponadto bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, wierzytelności 

wynikające z niniejszej Umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia, ani jakiejkolwiek 

innej umowy zmieniającej Strony niniejszej Umowy. 

3.  Wszelkie zmiany niniejszej Umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

 

1. Ewentualne spory wynikłe na tle postanowień niniejszej Umowy, strony postarają się 

rozwiązywać polubownie. W przeciwnym razie sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustaw:  o transporcie drogowym, 

Prawa o ruchu drogowym i Prawa przewozowego. 

3. Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA         


