
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ   
  
                                                   UMOWA NR ZOPO.272.1.2014 
 
zawarta w dniu ……………………… roku w Magdalence pomiędzy:  
Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli z siedzibą w Magdalence  
ul.Lipowa 28, 05-506 Lesznowola, 
reprezentowanym przez  Jacka Bulaka, Dyrektora, 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………, 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Transport uczniów do i ze szkół w roku szkolnym 
2014/2015” – numer postępowania ZOPO.271.1.2014 
o treści następującej : 
 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na warunkach określonych niniejszą umową 
transport uczniów do i ze szkół w roku szkolnym 2014/2015. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 6, Rozkład jazdy 
autobusów. 
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dowóz uczniów i odwóz każdego dnia ich 
uczęszczania do szkół, tj. 
    a)  od piątku do poniedziałku, 
    b)  w inne dni, w które uczniowie zobowiązani będą do stawienia się w szkołach celem  
          realizacji obowiązku nauki ( bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu  
          dodatkowego wynagrodzenia ). 
4. O konieczności dowożenia i odwożenia uczniów w inne dni, o których mowa w ust.2 lit.b, 
Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie z siedmiodniowym wyprzedzeniem. 
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dowożenie uczniów do szkół zgodnie z rozkładem 
jazdy, o którym mowa w § 1 ust.2. 
6. Zamawiający na swój koszt zapewni podczas transportu uczniów opiekę. 
 
 

§ 2 
1. Wykonawca na okres obowiązywania umowy zobowiązany  jest do : 
     1) zapewnienia pojazdów, które będą spełniały warunki rozporządzenia Ministra 
         Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych 
         pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  
         ( Dz.U. z 2003r., Nr 32.poz .262 ze zm. ),  
     2) zapewniania ubezpieczenia pojazdów, o których mowa w pkt.1, za pomocą których 
         świadczył będzie usługę, 
     3) zapewnienia przewozu uczniów na trasach, o których mowa w § 1 ust.2. 
2.Wykonawca oświadcza, iż na co najmniej dwa dni przed upływem ważności polisy ( polis ), 
o której mowa w ust.1 pkt 2, dostarczy on Zamawiającemu na własny koszt nową ważną 



polisę przedłużającą poprzednio dostarczoną Zamawiającemu. Polisa , o której mowa w 
zdaniu poprzedzającym, stanowi załącznik numer 3 do umowy
3. Wykonawca zapewnia, iż dysponuje obiektami zaplecza technicznego wystarczającymi do 
utrzymania pojazdów w ruchu co najmniej przez okres obowiązywania umowy. 

, będący jej integralną częścią .  

 
 

§ 3 
Wykonawca zobowiązany jest świadczyć przedmiotową usługę od dnia 1 września 2014 roku 
do dnia 26 czerwca 2015 roku. 
 
 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia transportu uczniów do szkół na 
wyznaczonych trasach, o których mowa w § 1 ust.2. 
2. Wykonawca zobowiązany jest dbać o zewnętrzną  i wewnętrzną czystość środków 
transportu oraz zabezpieczyć pełną sprawność techniczną środków transportu przeznaczonych 
do przewozu uczniów. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przewożonym uczniom odpowiednich 
warunków bezpieczeństwa higieny, wygody oraz należytej obsługi. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym w zakresie skutków  
zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiłyby lub utrudniłyby Wykonawcy 
świadczenie przedmiotowej. 

 
§ 5 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że terminowe świadczenie przez niego usługi 
transportu uczniów do szkół zgodnie z rozkładem jazdy jest warunkiem prawidłowego 
funkcjonowania Szkoły w Mrokowie i Lesznowoli. 
2. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu przewożącego uczniów do i ze szkół lub innej 
nieprzewidzianej sytuacji  uniemożliwiającej wykonanie przewozu uczniów, Wykonawca 
zobowiązany jest bezzwłocznie zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zastępczy w 
czasie nie dłuższym niż 30 minut, oraz faksowymi telefonicznym powiadomieniu 
Zamawiającego. 
3. W przypadku nie zapewnienia przez Wykonawcę transportu zastępczego, o którym mowa 
w ust.2, Zamawiający zapewni transport uczniów na koszt Wykonawcy, potrącając należności 
z bieżącej faktury. 

 
§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie na kwotę : 
   a/.netto zł …………………………., 
   słownie zł ……………………………………………………. 
   + podatek VAT w wysokości 8 %, 
   wartość podatku VAT w zł…………………………………… 
   słownie zł ……………………………………………………., 
   b/. brutto: …………………………………………………….. 
   słownie zł …………………………………………………….. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 płatne będzie miesięcznie z dołu za faktycznie 
wykonaną usługę – w wysokości zależnej od ilości przejechanych tras i dni w danym 
miesiącu, na podstawie faktury VAT, zawierającej łączną cenę netto dzienną za przewóz  na 
wszystkich 40 trasach, stawkę podatku VAT, ilość przejechanych faktycznie w danym 



miesiącu dni oraz łączną cenę z podatkiem VAT, po potwierdzeniu wykonaniu usługi przez 
Zamawiającego. 
3. Zamawiający dokona płatności w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury VAT, o 
której mowa w ust.2, przelewem na konto wskazane w fakturze. 
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać fakturę VAT do siedziby Zamawiającego do 10-
go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc świadczenia usługi. 
5. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia należnością konta Zamawiającego. 
 
 

§ 7 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za : 
    a) każde opóźnienie powyżej 15 minut z przyczyn zależnych od Wykonawcy w  
        stosunku do terminów wskazanych w rozkładach jazdy – w wysokości 50 zł,  
    b) utratę z winy Wykonawcy połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy lub przerwę 
         w realizacji umowy powstałą z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 
         500 zł. za każdy zaistniały przypadek. 
   c) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - 
       - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego § 6 ust.1 lit.b, 
   d) za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn przez niego zawinionych - 
       - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 lit.b. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od wystąpienia 
przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. W przypadku nieuiszczenia kary przez 
Wykonawcę w terminie , o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może 
potrącić karę z dowolnej należności Wykonawcy. 
3. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych, będzie 
on uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy – na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego 
– odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody. 
4. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 
ustawowe od kwoty nieuregulowanej w terminie. 
 
 

§ 8 
Zamawiający może odstąpić od umowy : 
    a) jeżeli Wykonawca został postawiony w stan likwidacji, 
    b) jeżeli Wykonawca przerwał świadczenie usługi objętej umową na okres  
        przekraczający 3 dni, 
    c) w przypadku stwierdzenia przez upoważnione organy niesprawności pojazdów 
        zagrażających realizacji niniejszej umowy. 
    d) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego co najmniej 10 opóźnień powyżej   
        15 minut zawinionych przez Wykonawcę w okresie 1 miesiąca realizacji niniejszej  
        umowy. 
 

§ 9 
Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej  w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
 
 
 
 
 



§ 10 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe 
dla przedmiotu umowy. 
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiany 
godzin odjazdu autobusów w zależności od potrzeb uczniów, plan lekcji. 
 
 

§ 11 
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd cywilny 
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

 
§ 12 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
Integralną część Umowy stanowią załączniki : 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – rozkład jazdy autobusów 
2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami 
3. Polisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA 
 


