
UMOWA 

 

zawarta w Trzeszczanach Pierwszych w dniu ………………………… 2021 r. pomiędzy: 

Gminą Trzeszczany z siedzibą w Trzeszczanach Pierwszych 194, 22-554 Trzeszczany                              

NIP 919-173-99-78, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

reprezentowaną przez: Stanisława Czarnotę – Wójta Gminy Trzeszczany 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Michaliny Kiecana 

a firmą: ……………………………………………………………………………………………… 

NIP …………………………………………… posiadającą licencję Nr ………………………… na 

wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zwaną w dalszej części umowy 

WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez ………………………………………………………… 

 

§ 1 

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie: „Dowóz uczniów 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Trzeszczany do Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - 

Wychowawczych  w Hrubieszowie oraz ich odwóz do miejsca zamieszkania, a także zapewnienie 

opieki podczas przewozu,  w okresie od  1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.” 

§ 2 

1. Zakres zadania polegać będzie na dowozie  uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie 

Gminy Trzeszczany do Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych                           

w Hrubieszowie oraz ich odwozie do miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem im opieki, 

zgodnie z warunkami określonymi w  zaproszeniu do złożenia oferty, które stanowi Załącznik nr 1 

do Umowy. 

2. Dowożenie uczniów wykonywane będzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku,                        

w okresie trwania roku szkolnego, z miejsca ich zamieszkania do Powiatowego Zespołu Placówek 

Szkolno- Wychowawczych w Hrubieszowie, z wyłączeniem dni, które są wolne od obowiązku 

szkolnego oraz w dni choroby dziecka lub decyzji rodzica o nie posyłaniu dziecka do szkoły.  

3. Opiekę w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły w postaci pełnoletniej osoby (nie będącej 

równocześnie kierowcą) zapewnia Wykonawca, który ponosi pełną odpowiedzialność za 

bezpieczny przewóz dzieci od chwili odbioru od rodziców z miejsca zamieszkania do przekazania 

opiekunom w szkole  i po odebraniu dzieci  z placówki do przekazania pod opiekę rodzicom                       

w miejscu zamieszkania. 

 

                                                                    § 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia dzieciom podczas transportu warunków bezpieczeństwa i higieny 

odpowiadających rodzajowi transportu, 

b) punktualnego wykonywania przewozu uczniów, 

c) udzielenia przewożonym dzieciom pomocy przy wsiadaniu do samochodu                            

i wysiadaniu oraz umieszczania dzieci w samochodzie w sposób zapewniający im 

bezpieczny przejazd. 

2. W przypadku zaistnienia awarii pojazdu lub innych nieprzewidzianych okoliczności zależnych od 

Wykonawcy, należy wykonać usługę zastępczą, aby dowóz dzieci  do placówki mógł odbyć się 

terminowo. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, iż podczas wykonywania usług, pojazdy będą utrzymywane we 

właściwych warunkach sanitarnych i technicznych, z uwzględnieniem wymogów epidemicznych 

wynikających z przepisów związanych z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 tj. rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz.491ze zm.). 



4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej ilości pojazdów do wykonania 

przedmiotu umowy, jeżeli ze względu na stan epidemii, o którym mowa w ust.3 niniejszego 

paragrafu, jest to konieczne do zapewnienia wymogów epidemicznych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin przewozów w związku ze zmianą godzin 

rozpoczynania i kończenia przez uczniów zajęć lekcyjnych w szkole. 

6. Dopuszcza się możliwość przesunięcia dni i godzin dowozów z powodu tzw. „odrabiania” a także 

zmniejszenia lub zwiększenia liczby dni dowozów w danym miesiącu w zależności od programu 

szkoły. 

7. Liczba przewożonych uczniów w roku 2022 może ulegać zmianie. W przypadku zwiększenia ilości 

dowożonych uczniów, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ich dowóz na warunkach podanych 

w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje 

ponoszenia dodatkowych opłat, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne dodatkowe 

roszczenia.  

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia wymagane prawem pozwalające 

wykonywać przedmiot niniejszej umowy oraz posiada odpowiedni sprzęt i zaplecze osobowe do 

jego realizacji. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli sposobu realizacji umowy przez 

Wykonawcę przez cały okres jej trwania, a w szczególności kontroli: 

a) punktualności odbioru uczniów z ich miejsca zamieszkania i ich przewozów do 

Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Hrubieszowie; 

b) zapewnienia bezpieczeństwa uczniów podczas przewóz, w tym zapewnienia opieki 

nad przewożonymi uczniami oraz zapewnienie warunków wymaganych w § 3 ust.3; 

c) ogrzewania oraz warunków sanitarnych i technicznych pojazdów. 

3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Zamawiającego mogą 

wchodzić do pojazdów przewożących uczniów. 

 

§ 5 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.  

 

§ 6 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizowaną usługę ustalono na podstawie formularza ofertowego        

i wynosi: 

netto:                               ……… zł / za 1 km trasy przewozu 

słownie: ……………………………………… 

 

brutto:                   …..…..zł / za 1 km trasy przewozu 

słownie: ……………………………………… 

 

2. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie przejechaną liczbę km zgodnie ze stawką określoną                  

w § 6 ust.1. Przy czym łączna wysokość wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty …………… 

zł brutto (15 000 km x ……. zł = ………….. zł)                        

3. Zapłata wynagrodzenia odbywać się będzie w rozliczeniu miesięcznym. Podstawą do wypłaty 

będzie faktura oraz raport określający liczbę dni, w których Wykonawca świadczył usługę wraz z 

wykazem przejechanych  kilometrów oraz poświadczoną przez placówkę oświatową listą 

obecności uczniów w poszczególnych dniach.  

4. Na koniec każdego okresu miesięcznego Wykonawca przedłoży fakturę VAT wystawioną na:    

                             Gmina Trzeszczany 

                                  Trzeszczany Pierwsze 194, 22-554 Trzeszczany  

                                  NIP 919-173-99-78 



5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty złożenia do Zamawiającego prawidłowo 

sporządzonej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

6. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie w przypadku gdy żadne z dzieci nie będzie korzystało 

z przewozu.  

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy 

wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości  5 000,00 zł (słownie: pięć 

tysięcy złotych). 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy 

wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć 

tysięcy złotych).  

3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł za 

każdy przypadek, nie wypełnienia obowiązków, o których mowa w § 3 umowy. 

4. Jeśli kara umowna nie pokrywa całości poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy; 

2) jeżeli pojazdy Wykonawcy służące do wykonywania niniejszej umowy zostaną zajęte w 

postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym; 

3) jeżeli Wykonawca nie wykonał usługi dowozu przez okres 2 dni bez uzasadnionych 

przyczyn; 

4) w wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że pojazdy podstawione do przewozu 

uczniów, bądź też kierowcy upoważnieni do ich obsługi powodują zagrożenie dla zdrowia 

przewożonych uczniów oraz osób trzecich; 

5) prowadzenia pojazdu przez kierowcę w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem 

środków odurzających; 

6) wykonywania umowy przez opiekuna w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem 

środków odurzających; 

7) zachowania kierowcy lub opiekuna, stanowiącego naruszenie norm obyczajowych, a w 

szczególności używania wulgarnego słownictwa w obecności przewożonych osób; 

8) trzykrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania obowiązków, o których 

mowa w § 3 umowy;  

9) braku polis ubezpieczeniowych OC i NNW pojazdów.    

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty 

określonej w § 6 oraz mimo wezwania Wykonawcy zwleka z zapłatą dłużej niż 2 miesiące.  

 

§ 9 

1. W przypadku znacznego wzrostu hurtowych cen oleju napędowego istnieje możliwość negocjacji 

ceny, o której mowa w § 6 ust.1.  

2. Przez pojęcie „znaczny wzrost cen paliwa „rozumie się zmianę średniej hurtowej ceny oleju 

napędowego (PKN Orlen S.A., Grupa  Lotos S.A.)  o min. 20% w stosunku do ceny przyjętej na 

dzień podpisania umowy tj. …………...2021 r.  

3. Średnia hurtowa cena oleju napędowego obowiązująca w dniu popisania umowy wynosi:                           

………… zł  netto  
tj. …….. zł + ……….. zł (23% VAT) = …….. zł brutto 

 

 § 10 

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się wzajemnie przetwarzać powierzone im dane osobowe 

zgodnie z niniejsza umową, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679             



z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i wspieraniem swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (L 119/1) oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi rozporządzenia  

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wspieraniem swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (L 119/1) oraz innymi przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Każda ze Stron po stwierdzeniu naruszenia danych osobowych, przekazanych jej w ramach 

realizacji niniejszej umowy, bez zbędnej zwłoki zgłasza je drugiej stronie w ciągu 24 godzin. 

4. Strony odpowiadają względem siebie za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią niniejszej umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych danych 

osobowych osobom nieupoważnionym. 

5. Każda ze Stron ma prawo przetwarzania danych osobowych przekazanych przez drugą Stronę 

wyłącznie przez okres niezbędny do wykonania niniejszej umowy. 

6. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich uzyskanych danych osobowych. 

7. Każda ze Stron ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez druga Stronę przy 

przetwarzaniu i zabezpieczaniu przekazanych danych osobowych spełniają postanowienia 

niniejszej umowy. 

 § 11  

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

 § 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 § 13 

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego sąd. 

 

§ 14 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:  

1. kopia zapytania ofertowego – załącznik nr 1 do umowy, 

2. kopia oferty Wykonawcy – załącznik nr 2 do umowy. 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA 

 

 

 


