
Załącznik Nr 7 
UMOWA Nr .................(projekt)  

 
zawarta w dniu .......................................... roku w siedzibie Powiatu Szydłowieckiego, pomiędzy: 
Powiatem Szydłowieckim, 26-500 Szydłowiec , REGON 670223215, NIP 7991963340, 
reprezentowaną  przez: 
1. ………………………………………………….. 
2. ………………………………………………….. 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu  - ……………………………………….. zwaną  
w dalszej  części umowy „Zamawiającym” 
a  
...................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
reprezentowaną przez : 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawc ą’’ 
 
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „ Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych z terenu Powiatu Szydłowiec kiego do Szkół Specjalnych w 
Szydłowcu ”  przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) opublikowanym w Biuletynie 
Zamówień Publicznych poz. ………………..… z dnia …………….... oraz na stronie internetowej 
Zamawiającego, zawarto umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać na rzecz Zamawiającego stałego 
przewozu uczniów niepełnosprawnych do : 

1) Publicznej Zasadniczej Szkoła Zawodowa Specjalnej w Szydłowcu 
2) Publicznej szkoły Przysposabiającej do Pracy w Szydłowcu 
3) Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Szydłowcu  
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz przyjęta oferta Wykonawcy stanowią 

integralną część niniejszej umowy. 
 

§ 2 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie i odwozie uczniów 

niepełnosprawnych do Publicznej Zasadniczej Szkoła Zawodowa Specjalnej w Szydłowcu, 
Publicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Szydłowcu, Publicznego Gimnazjum 
Specjalnego w Szydłowcu w terminie od 07.01.2015 r. do dnia 26.06.2015 r. 

2. Przewozy obejmują wyjazd ze wskazanego przez zamawiającego miejsca, przejazd wyznaczoną 
trasą, przybycie do wyznaczonej szkoły w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć 
lekcyjnych, oraz odwiezienie uczniów po zajęciach do miejscowości w których mieszkają. 
Wyszczególnienie godzin dowozu i odwozu do szkół zostanie ustalone po podpisaniu umowy.  

 
§ 3 

Dowóz odbywał się będzie codziennie za wyjątkiem dni wolnych od nauki zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji 
roku szkolnego( Dz. U. Nr 46, poz.432 z późn. zm.), oraz zarządzeniem dyrektora szkoły w sprawie 
dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 
 

§ 4 
Plan dowozu tj. trasa, godziny odjazdu z poszczególnych miejscowości oraz liczba dzieci  
z tych miejscowości stanowiący załącznik Nr 1 do Umowy zostaje ustalony przez 
Zamawiającego i przedstawiony Wykonawcy. 

 
§ 5 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przewóz własnym środkiem transportu,  
w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych uczniów, 



zagwarantowanie im bezpieczeństwa podczas wsiadania, przewozu i wysiadania  
w tym ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy stan techniczny pojazdów użytych do wykonania 
usługi. 

3. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przewożonych dzieci ze wszystkimi skutkami 
     z tego wynikającymi. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do szczególnego oznakowania pojazdu zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 
5. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługi terminowo, w stopniu umożliwiającym uczniom 

planowy udział w zajęciach szkolnych. 
6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie usługi lub opóźnienie autobusu w 

przypadkach niezależnych od wykonawcy (gołoledź, nie przejezdność dróg, silne mrozy poniżej -
20 stopni C) 

7. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów podczas przejazdu – dopuszcza się ,aby uczniowie wsiadali i 
wysiadali z pojazdu poza przystankami komunikacji publicznej, ze względów bezpieczeństwa w 
miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii autobusu lub innych nieprzewidzianych 
    okoliczności wykonać usługę zastępczą , aby dowóz dzieci mógł odbyć się terminowo. 
9. Wykonawca świadczyć będzie usługi własnymi środkami lokomocji, które spełniają wszelkie 

wymogi do przewozu dzieci 
 

§ 6 
1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy 

„………………………………………………………………………………………………………………” 
wynagrodzenie ogółem w wysokości ……………………… złotych netto (słowie: ………..……… 
złotych) plus obowiązujący podatek VAT (…………….…%) tj. brutto ………………………… 
złotych (słowie: …………………………………………………………………………………. złotych)   

2. Zapłata za wykonana usługę dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy  
w okresach miesięcznych w terminie 14 dni od daty złożenia faktury przez Wykonawcę. 

 
§ 7 

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać je będzie 
odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach. 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 
1) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od wykonawcy  

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 
2) za każdy dzień opóźnienia w dostawie sprzętu stanowiącego przedmiot umowy  

w wysokości 0,1%  wartości umowy brutto. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku: 
1) Odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto 
 

§ 8 
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy 
brutto w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z 
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
 

§ 9 
Wszelkie zmiany oraz późniejsze uzupełnienia dotyczące warunków niniejszej Umowy i planu 
przewozów wymagają wzajemnego uzgodnienia w formie pisemnego aneksu pod rygorem utraty 
ważności Umowy. 

§ 10 
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 07.01.2015 roku do dnia 26.06.2015 roku 

  
§ 11 

1. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć z chwilą zawarcia umowy 



Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. Wykonawca nie może dochodzić od 
Zamawiającego jakiegokolwiek odszkodowania ponad kwotę, o której mowa w zdaniu 
poprzednim. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 
może od umowy odstąpić w całości lub części po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 
należytego wykonania umowy i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu, jednakże nie 
dłuższego niż 7 (siedem) dni, z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy w przypadku 
bezskutecznego upływu tego terminu. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w trybie natychmiastowym (bez 
potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu) w razie opóźnienia Wykonawcy  
w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego 15 dni w stosunku do terminu wynikającego z 
umowy. 

5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub części w trybie natychmiastowym 
w przypadku gdy: 

1) otwarte zostało postępowanie likwidacyjne Wykonawcy 
2) Wykonawca popadł w stan upadłości 
3) Wykonawca został wykreślony z właściwej ewidencji lub rejestru, 
4) dokonano zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu 
zdarzeń, o których mowa w ust. 5. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części, Wykonawca sporządzi przy udziale 
Zamawiającego protokół zaawansowania realizacji umowy według stanu na dzień odstąpienia od 
umowy. Wykonawca ma obowiązek przy podpisaniu protokołu zaawansowanie realizacji umowy 
przekazać Zamawiającemu wykonaną cześć przedmiotu umowy. 

8. Wynagrodzenie za wykonaną cześć przedmiotu umowy, zostanie obliczone w oparciu  
o protokół zaawansowania realizacji umowy, przy czym do dnia przekazania Zamawiającemu 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub inne zmniejszenie 
użyteczności i wartości wykonanego przedmiotu umowy. 

9. Odstąpienie od umowy nie ogranicza w żaden sposób uprawnienia Zamawiającego do 
dochodzenia kar umownych. 

§ 12 
Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu 
ani cesji. 

§ 13 
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy 

pisemnej, w postaci aneksu do umowy, zaakceptowanej przez obie strony. 
3. Ewentualne spory powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie poddają 

rozstrzygnięciu sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego. 
4. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

 
§ 14 

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

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 


