
 

ZAŁĄCZNIK Nr 3 
 
 

UMOWA NR  OSP/… /2022 
zawarta w dniu  .. …. 2022 

pomiędzy 

Gminą Marciszów 

ul. Szkolna 6 

58 – 410 Marciszów 

 

reprezentowaną przez: 

Wiesława Cepielika - Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie 

Edyty Bani  - Skarbnika Gminy 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

firmą ……………………………….  

mającą siedzibę ……………………………………….. 

posiadającą numer identyfikacyjny  

REGON …………………..  NIP …………………………………. 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………. 

zwaną w dalej „Wykonawcą” 

 

została zawarta  umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Dowóz i odwóz uczniów 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Marciszów (z miejsca zamieszkania) do Zespołu Szkół Specjalnych  

w Kamiennej Górze w roku szkolnym 2022/2023”, 

2. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu umowy określa treść zapytania ofertowego.  

 

§ 2 
1. Zamawiający w ramach umowy zapewni dzieciom stałą opiekę opiekuna w czasie przewożenia.  

2. Opiekun, o którym mowa w ust. 1, będzie czuwać nad bezpieczeństwem w czasie przewozu, wsiadania 

do i wysiadania dzieci z pojazdu.  

3. W przypadku awarii autobusu/busa Wykonawca zobowiązany jest podstawić pojazd zastępczy               

w maksymalnym czasie 30 minut. 

4. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z tego obowiązku, Zamawiający zorganizuje przewóz uczniów na 

koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztów przewozu zastępczego            

w terminie 7 dni od dostarczenia rachunku lub faktury za przewóz zastępczy. 

5. Rozkład jazdy autobusów zostanie ustalony bezpośrednio między Wykonawcą, a Zamawiającym po 

otrzymaniu szczegółowego rozkładu zajęć. Ustalenia te mogą ulec zmianie w trakcie trwania roku 

szkolnego.   
6. Trasa przewozu i odwozu określona w §1 może ulec zmienia – skróceniu – w razie wcześniejszego 

zgłoszenia (np. z powodu nieobecności dziecka z danej miejscowości w określonym dniu) lub 

wydłużeniu – w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego kolejnego dziecka (dzieci) w trakcie 

trwania umowy.   

7. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia przez Wykonawcę innym wykonawcą realizacji przedmiotu 

umowy.   

8. Wykonawca oświadcza, że posiada środki na realizację usługi objętej niniejszą umową.  

9. Wykonawca gwarantuje terminowe wykonanie i zapewnia najwyższy poziom usługi oraz potwierdza, że 

kierowcy realizujący usługę posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania przewozu osób, 

wynikające z ustawy o transporcie drogowym i zapewnia pojazdy spełniające wymagania techniczne 

określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi usługa ma być świadczona.  

10. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków 

lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi.  



11. Wielkość pojazdu dowożącego dzieci musi być dostosowana do liczby przewożonych uczniów, zgodnie 

z § 22 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia.  

 

§ 3 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie          

ze złożoną ofertą Wykonawcy wybraną w trybie zapytania ofertowego jest cena ryczałtowa za 

przejechany 1 km w wysokości … złotych brutto (słownie złotych: ….).  

2. Zamawiający będzie się rozliczał z Wykonawcą usługi w skali 1 miesiąca za ilość km, która podana 

została przez Zamawiającego w formularzu ofertowym lub, w przypadku zmiany liczby dzieci i zmiany 

szkoły specjalnej, ilość km ustaloną przez Zamawiającego i Wykonawcę, po cenie wskazanej przez 

Wykonawcę w swojej ofercie. Cena za 1 km podana w ofercie będzie niezmienna przez cały okres 

realizacji umowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. 

koszty ubezpieczenia OC, pojazdów wykorzystywanych do wykonywania przedmiotu umowy, podatek 

od środków transportowych, ubezpieczenie pasażerów itd.  

4. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało fakturami 

miesięcznymi wystawianymi przez Wykonawcę w oparciu o przejechane km, do 10 dnia każdego 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.  

5. Faktury będą płatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

6. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego  

7. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy przez 

Wykonawcę na rzecz osób trzecich.  

 

§ 4 

1. Ze strony Zamawiającego upoważnionymi do współdziałania przy wykonywaniu umowy są następujące 

osoby:  

 Anna Płaszczyńska  

2. Ze strony Wykonawcy upoważnionymi do współdziałania przy wykonywaniu umowy są następujące 

osoby:  

 ……………………..  

3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu zobowiązane są do bieżącego i bezpośredniego 

przekazywania Wykonawcy informacji w postaci listy dzieci uprawnionych do korzystania z usługi 

dowozu oraz informacji związanych ze zmianą organizacji nauki w placówkach mających bezpośredni 

wpływ na zmiany w rozkładzie jazdy autobusów z co najmniej 3 – dniowym wyprzedzeniem.  

 

§ 5 
1. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie             

z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.  

2. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji 

umowy.  

3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego                

o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku 

realizacji umowy.  

4.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia przez 

Wykonawcę omijania warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.  

 

§ 6 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) w przypadku nieterminowego lub niezgodnego z umową wykonania usług transportowych przez 

Wykonawcę - w wysokości 100 zł za każde zdarzenie, , 

b) w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić         

w trybie natychmiastowym od umowy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci karę umowną -         

w wysokości 4.000 złotych,  

c) w przypadku niepodstawienia w czasie, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, transportu zastępczego, 

gdy nastąpi awaria autobusu/busa - w wysokości 500 zł za każde zdarzenie,  



2. Maksymalna wysokość kar umownych, do zapłaty których zobowiązany będzie Wykonawca, nie może 

przekroczyć kwoty kary umownej przysługującej z tytułu odstąpienia od umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.  

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

§ 7 

Umowę zawarto na czas określony, tj. od dnia 01.09.2022 r. do dnia 23 czerwca 2023 r. (wyłącznie w dniach 

nauki szkolnej).  

 

§ 8 

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej przez cały okres realizacji postanowień niniejszej 

umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu Umowy, na kwotę nie niższą niż 100 000 zł (słownie: sto  

tysięcy złotych 00/100). W przypadku, gdy okres umowy ubezpieczenia zawartej przez Wykonawcę jest 

krótszy niż okres realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do kontynuacji umowy 

ubezpieczenia na warunkach tożsamych lub nie mniej korzystnych niż dotychczasowa umowa 

ubezpieczenia, na kwotę ubezpieczenia wskazaną w zdaniu pierwszym. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest zawrzeć nową umowę z Ubezpieczycielem i przedłożyć Zamawiającemu kopię nowo 

zawartej umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej, potwierdzonej za zgodność                                

z oryginałem, w terminie 2 dni od daty wygaśnięcia poprzednio obowiązującej umowy ubezpieczenia. 

 

§ 9 
1. W przypadku:  

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  

b)  naruszenia przez Wykonawcę obowiązków umowy;  

c) podjęcia przez Wykonawcę działań zmierzających do likwidacji przedsiębiorstwa  

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy.  

2. W przypadku rażącego nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy (przerwa w realizacji usługi trwająca dłużej niż 2 dni), Zamawiający może rozwiązać umowę bez 

wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. Z zastrzeżeniem zapisu § 6 ust. lit. b) 

3. Wykonawca, pod rygorem możliwego odstąpienia od umowy, zobowiązany jest do weryfikacji               

w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym osób realizujących usługę – tj każdego kierowcy 

i każdego opiekuna. Warunkiem przeprowadzenia takiej weryfikacji jest posiadanie aktualnego 

zaświadczenia wygenerowanego w rejestrze. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądy do 

zaświadczeń. 

 

§ 10 

1. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takich zmian.  

2.  Zamawiający dopuszcza zmianę treści niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na  

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:  

a) zmiany zakresu rzeczowego i ilościowego usług, w tym zwiększenie bądź zmniejszenie liczby 

dowożonych dzieci w trakcie trwania umowy, konieczność wprowadzenia nowych tras dowozu         

w trakcie trwania umowy oraz zmiany ilości dni świadczenia usług przewozowych.  

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest złożenie wniosku 

przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego:  

a) opis propozycji zmiany umowy;  

b) uzasadnienie zmiany umowy;  

c) obliczanie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie;  

d) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.  

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu mogą zostać dokonane, jeżeli za ich 

wprowadzeniem przemawia choćby jedna z niżej wymienionych okoliczności:  

a) podniesienie bezpieczeństwa w wykonywaniu przedmiotu umowy;  

b) usprawnienie lub optymalizacja dowozu osób/uczniów 



c) zmiana przepisów powodująca konieczność uzyskania dodatkowych dokumentów, które to przepisy 

narzucają;  

d) zaistnienia, po zawarciu umowy przypadku siły wyższej. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy 

uważać się będzie w szczególności: np. powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, 

ataki terrorystyczne, działania wojenne, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania 

atmosferyczne lub zgony.  

e) w sytuacji związanej bezpośrednio z zagrożeniami lub wytycznymi lub wymogami wynikającymi ze 

stanu epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego na terytorium RP w sposób dostosowujący 

realizację zamówienia do obowiązujących w momencie wykonywania usługi wymagań sanitarnych 

wraz z możliwością podwyższenia wynagrodzenia jeżeli będzie się to wiązało z koniecznością 

wykonywania dodatkowych czynności niewchodzących z zakres umowy.  

5. Zmiana treści niniejszej umowy nie może być niekorzystna dla Zamawiającego.  

6. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności przez Strony 

w formie pisemnej (protokół) z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian.  

7.  Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zmianę umowy.  

 

§ 11 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

2. Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy dla 

Zamawiającego sąd powszechny. 

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym dwa egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający a jeden egzemplarz Wykonawca. 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


