
Załącznik nr 11 do SIWZ 

WZÓR 

UMOWA NR ………………. 

 

Zawarta w dniu  .................………..r. w Biskupcu pomiędzy:  
 
Gminą Biskupiec - Zarządem Szkół i Przedszkoli w Biskupcu mającym siedzibę   
11-300 Biskupiec, al. Niepodległości 4A, NIP: 739-11-91-372 zwanym dalej 
Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
 
Zbigniewa Szal - Dyrektora przy kontrasygnacie Głównego Księgowego 
a  

......................................................................................................................................................, 

z siedzibą w ......................................................... wpisaną do ................................................ 

pod numerem ............................................................ w  ............................................................, 

reprezentowaną przez ......... ......................................................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą, 
 

 

§ 1. TRYB POSTĘPOWANIA 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 

r., poz.907 ze zm.). 

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół na 

terenie miasta i gminy Biskupiec w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 zgodnie z 

zadaniem nr ...............  

2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z 

opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz ofertą wykonawcy z dnia ..........................., stanowiącą załącznik nr 

1 do umowy. 

3. Dowóz odbywa się w dniach nauki szkolnej, w przypadku zmian w organizacji zajęć 

polegających w szczególności na: skróceniu godzin nauki, sprawdzianu klas szóstych, 



egzaminu gimnazjalnego lub innych przyczyn Wykonawca zostanie powiadomiony 

przez Zamawiającego o zmianie terminu dowozu lub odwozu uczniów. 

4. Wszystkie dzieci, które rozpoczynają zajęcia lekcyjne muszą być przywiezione do 

poszczególnych szkół przynajmniej na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. 

5. Zamawiający zastrzega, iż ilość dowożonych dzieci może ulec zmianie w okresie 

realizacji przedmiotu zamówienia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian, które są uzależnione od rozkładu 

zajęć lekcyjnych w szkołach i nieprzewidzianych zdarzeń na drogach. 

7. Zamawiający najpóźniej 6 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi ( w danym 

miesiącu) dostarczy Wykonawcy imienne listy uczniów, na poszczególne zadania.  

8. Wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi (w danym miesiącu) 

dostarczy do poszczególnych szkół bilety miesięczne wraz z wykazem uczniów 

którym te bilety wystawił.  

9. Odbiór dostarczonych biletów miesięcznych odbywać się będzie każdorazowo w 

obecności upoważnionego przedstawiciela placówki oświatowej, który 

własnoręcznym podpisem potwierdzi dostarczoną ilość biletów. 

10. Zamawiający może zwrócić Wykonawcy niesłusznie wystawiony bilet miesięczny do 

5 dnia każdego miesiąca. Zakupiony a zwrócony bilet miesięczny, będzie stanowił 

podstawę do sporządzenia korekty faktury za dany miesiąc.  

 

§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są: 

po stronie Zamawiającego: Andrzej Czajkowski, specjalista ds. administracyjnych 

Zarządu Szkół i Przedszkoli al. Niepodległości 4 A 11-300 Biskupiec. 

po stronie Wykonawcy: ................................................................................................. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, 

udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań 

wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania 

przedmiotu umowy. 

 

 



§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca przystąpi do wykonywania niniejszej umowy w terminie od dnia 01.09.2014 

r. do dnia 30.06.2015 r. i od dnia 01.09.2015 r. do dnia 24.06.2016 r. na zadanie 

nr…………. 

§ 5. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNO ŚCI 

1. Strony postanawiają, że wynagrodzenie za świadczenie usługi będzie wynikało z ilości 

sprzedanych biletów miesięcznych w zadaniu nr ………. i ceny jednostkowej, która 

zgodnie ze złożoną ofertą wynosi brutto: 

a) Cena brutto biletu miesięcznego ……. zł/bilet miesięczny (słownie: 

…………………………………  zł. za bilet miesięczny).   

2. Rozliczenie następować będzie fakturami częściowymi, w wysokości wynikającej z 

ilości sprzedanych biletów, cen jednostkowych określonych w ust. 1 oraz naliczonego 

obowiązującego podatku VAT. 

3. Faktury częściowe będą wystawiane w cyklu miesięcznym do 7 dnia każdego 

miesiąca po realizacji przewozów uczniów do szkół. Wraz z fakturą Wykonawca 

składa imienną listę dzieci, którym wystawił bilet miesięczny. Lista musi być 

podpisana przez osobą upoważnioną w placówce oświatowej.  

4. Faktury będą wystawiane na Zarząd Szkół i Przedszkoli w Biskupcu, 11-300 

Biskupiec, al. Niepodległości 4A, NIP: 739-11-91-372. 

5. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy. 

6. Zapłata wynagrodzenia za wykonaną usługę nastąpi zgodnie z potwierdzonymi przez 

Zamawiającego wykazami sprzedanych biletów miesięcznych w terminie 30 dni od 

dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane 

usługi. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przelane na rachunek bankowy wskazany w 

fakturze.  

8. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury VAT bez podpisu 

Zamawiającego na fakturach jako odbiorca faktury. 

 

 



§ 6. ODPOWIEDZIALNO ŚĆ STRON UMOWY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy.  

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę jest on zobowiązany do naprawienia w ten sposób powstałej szkody. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie zamówienia nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania umowy; odstąpienie od umowy może w tym przypadku nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

b) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy; 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

d) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich mimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie 

e) Wykonawca przerwał wykonywanie usług z przyczyn leżących po jego stronie, a 

przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 

f) Wykonawca wykonuje usługi złej jakości lub w sposób niezgodny z dokumentami 

określającymi przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego i pomimo 

pisemnych uwag Zamawiającego, nie następuje poprawa jakości ich wykonania; 

W przypadku określonym w pkt. 3 lit. b-f, odstąpienie nastąpi ze skutkiem 

natychmiastowym z winy leżącej po stronie Wykonawcy. 

 
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy 

Zamawiający nie wywiązuje się z terminowej zapłaty faktur mimo pisemnego 

wezwania, w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w 

niniejszej umowie. 

 
5. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę powinno nastąpić w formie pisemnej 

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa 

 w pkt. 4 i musi zawierać uzasadnienie.  

6. W razie zaistnienia awarii pojazdu, Wykonawca zobowiązuje się zorganizować we 

własnym zakresie i na własny koszt zastępczy środek transportu w taki sposób, aby 

nie spowodowało to opóźnień czasowych kursu.  



7. W przypadku opóźnienia realizacji zamówienia lub niewykonania usługi przez 

Wykonawcę Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 1.000,00 zł. za 

każdy dzień zwłoki Wykonawcy lub każdy dzień niewykonania usługi. 

8. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa szkody powstałej w wyniku 

niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia szkody, Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach 

ogólnych. 

9. Zapłata kar pieniężnych, o których mowa w pkt. 7 nastąpi w ciągu 14 dni od złożenia 

przez stronę poszkodowaną żądania zapłaty stronie drugiej. 

10. Kara umowna może być naliczona za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych 

przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia liczonego od całości 

zamówienia. 

11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

§ 7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca gwarantuje wykonywanie usług objętych zamówieniem zgodnie z wymogami 

określonymi przez Zamawiającego, obowiązującymi i właściwymi przepisami prawa oraz 

na warunkach niniejszej umowy. 

W szczególności Wykonawca jest zobowiązany: 

1) posiadać wymagane uprawnienia do wykonywania umowy przez cały okres jej trwania, 

2) zapewnić wykonywanie usług przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i 

uprawnienia zawodowe, 

3) wykonywać przewozy przy użyciu taboru i osób określonych w ofercie Wykonawcy z 

dnia ………….,  

4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian dotyczących taboru i osób wykonujących 

przedmiot umowy, na określonych warunkach. W przypadku ww. zmian Wykonawca ma 

obowiązek przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia: 

- wykaz osób, które będą realizować dalszą część umowy wraz z wszystkimi 

wymaganiami jakie były zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 

ofercie, 

- wykaz pojazdów wraz z wszystkimi dokumentami określonymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i ofercie. 



5) wykonywać przewozy przy użyciu środków transportu spełniających wymagane 

warunki techniczne, w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami prawa, zapewniający 

maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych osób, 

6) zapewnić bezpieczeństwo uczniów w czasie dowozu i w drodze powrotnej. 

2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią niebędącą podwykonawcą praw i 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w całości lub części. 

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia przez podwykonawcę w zakresie 

innym niż wskazany przez Wykonawcę w złożonej w postępowaniu ofercie. 

4. Zlecenie wykonania części usługi podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy 

wobec zamawiającego za wykonanie tej części robót.  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

6. Do zawarcia umowy na usługę przewozu przez wykonawcę z podwykonawcą wymagana 

jest zgoda zamawiającego. 

7. Jeżeli zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy 

z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził 

zgodę na zawarcie umowy. 

8. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest 

zgoda zamawiającego i wykonawcy. Ustalenia ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

9. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne. 

10. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie 

sprzeczna z treścią umowy zawartej z wykonawcą. 

11. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 3 Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

12. Zamawiający zapewni obecność opiekuna na całej długości trasy natomiast Wykonawca 

zobowiązany jest zabierać i odwozić opiekunów w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego (wynikających z harmonogramu przewozów) bez ponoszenia dodatkowych 

opłat z tego tytułu. 

13. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy 

aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 



100.000,00 zł. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji 

zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia i przedstawić 

Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz przedstawić do 

wglądu Zamawiającemu oryginały dowodów wpłat na powyższe polisy.  

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania przepisami Prawa 

zamówień publicznych. 

2. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy 

i 1 dla Zamawiającego.  

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

4. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1) Oferta wykonawcy - załącznik nr 1 

2) Oświadczenie podwykonawcy - załącznik nr 2 

 

§ 9. WŁAŚCIWO ŚĆ SĄDU 

Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, będą 

rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.  

 

 

 Zamawiający         Wykonawca 

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



Załącznik nr 2 do Umowy  

Nazwa i adres/Pieczęć Podwykonawcy 
 
 
 
 

Oświadczenie Podwykonawcy 
 
 
 
 
 
Działając w imieniu………………………………...……………………………………….jako 

Podwykonawca(y) oświadczam(y) wobec Zarządu Szkół i Przedszkoli w Biskupcu, że wszelkie 

zobowiązania, a w szczególności zobowiązania finansowe z tytułu Umowy zawartej w dniu ……..  

z ……………………………. dot. ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….zostały w całości prawidłowo 

zrealizowane, wobec czego Podwykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń 

i roszczeń z tego tytułu i zrzeka się ich dochodzenia wobec Zarządu Szkół i Przedszkoli w Biskupcu.  

 
Potwierdzam, że za wykonaną usługę w okresie od……….do………. otrzymałem/am wynagrodzenie 

w wysokości ………………… 

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

 
 
 
______________, dnia ____________2014 r. 
 
 

 
                                                                               
_______________________________ 

                                                                                           podpis Podwykonawcy  
      lub osoby upoważnionej  

 


