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UMOWA nr CUW.../2019 

 o świadczenie usług przewozowych 

zawarta w Dobczycach, w dniu ... ............. 2019 r.pomiędzy: 

Gminą Dobczyce, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, NIP 6811004443 – w imieniu której działa 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce reprezentowanym przez Kierownika Tomasza Ciętaka 

na podstawie pełnomocnictwa nr 1/2017 

zwanego dalej w treści umowy ,,Zamawiającym” 

a 

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

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

zwanym dalej w treści umowy ,,Wykonawcą ” 

łącznie zwanymi „Stronami”. 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi przewozowe w zakresie 

dowożenia dzieci niepełnosprawnych  - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności - zamieszkałych na terenie Gminy Dobczyce, na 

trasie z domu do szkoły i z powrotem (tj. dom–szkoła–dom) we wszystkie dni funkcjonowania 

placówek oświatowych, do których uczęszczają dzieci, z wyłączeniem ferii zimowych, przerw 

świątecznych i dni ustawowo wolnych w okresie od 02.09.2019 do 30.06.2020 – w ramach zadania 

pn."Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobczyce do Szkół na terenie Gminy 

Myślenice w okresie od 02.09.2019 do 30.06.2020". 

2. Przedmiot umowy obejmuje dowóz na wskazanej trasie do 15 osób (1 opiekun oraz 14 dzieci -             

w tym co najmniej jedno dziecko na wózku inwalidzkim) uczęszczających do następujących szkół: 

• Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice  

• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności, ul. Zdrojowa 18,       

32-400 Myślenice. 

3. Przedmiot Umowy odbywać się będzie na podstawie harmonogramu przewozu opracowanego przez     

Opiekuna. 

 

4. W przypadku zmian w składzie dowożonych dzieci, Wykonawca zobowiązuje się do dowożenia 

dzieci, zgodnie ze zmienionym wykazem, od następnego dnia roboczego, po otrzymaniu informacji 

o zmianie, chyba że Zamawiający określi termin późniejszy.   

5. Zamawiający, w przypadku okoliczności od niego niezależnych (w szczególności odwołania zajęć 

w szkole, do której są uczniowie dowożeni, choroba wszystkich dzieci) zastrzega sobie prawo 

odwołania kursu, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy drogą mailową na adres 

........................... Wykonawcy, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. W takim wypadku, 

zgodnie z ustaleniami Stron, Wykonawca nie świadczy usługi objętej przedmiotem nin. Umowy            

i Wykonawcy nie przysługuje w takiej sytuacji wynagrodzenie, w tym jakiekolwiek roszczenie         

w stosunku  do Zamawiającego, w szczególności roszczenie o wynagrodzenie czy odszkodowanie. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do punktualnego dowozu i odwozu uczniów na zajęcia szkolne        

(w taki sposób, aby uczeń mógł punktualnie rozpocząć naukę w danej szkole), zgodnie z ustalonym 

harmonogramem, w dniach prowadzenia tych zajęć i ustalenia godzin dowozu i odwozu, mając  

na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży. Przed przystąpieniem do realizacji 

usługi Wykonawca ustali z Zamawiającym optymalny rozkład jazdy. Wykonawca zagwarantuje 

odpowiednie miejsce dla każdego z dzieci (miejsca siedzące, ew. miejsce na wózek inwalidzki). 
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7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje pojazdem dostosowanym konstrukcyjnie do przewozu osób 

niepełnosprawnych (szyny najazdowe, bądź winda dla osób na wózku inwalidzkim) i wyposażonym 

w specjalistyczny sprzęt z ogrzewaniem i fotelami wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa dla 

każdego pasażera oraz spełniającym innego rodzaju wymagania obowiązujących przepisów prawa. 

8. Kierowcy zobowiązani są posiadać odpowiednie uprawnienia do świadczenia  usług objętych 

Umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz powinni świadczyć usługę ze szczególną 

starannością i troską o życie i zdrowie pasażerów. Obowiązani są także posiadać ważne badania 

zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym oraz przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż. 

9. Wykonawca zapewnia najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdu, a także 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie kierowcy przez cały okres realizacji umowy. 

Wykonawca odpowiada za sprawność techniczną pojazdu. Zamawiający wymaga, aby pojazd 

służący do wykonania usług spełniał wszelkie wymagania techniczne i bezpieczeństwa zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, posiadał sprawne ogrzewanie i klimatyzację. Wykonawca 

obowiązany jest zapewnić wymaganą temperaturę we wnętrzu pojazdu przez cały okres realizacji 

przedmiotu Umowy, w szczególności w okresie jesienno-zimowym. 

10. Kierowca każdorazowo zobowiązany jest do posiadania podczas przejazdu aktualnego przeglądu 

technicznego pojazdu. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów potwierdzających sprawność pojazdu 

oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu,  sprawdzenia stanu technicznego samochodu i kwalifikacji 

kierowcy, kontrolowania terminowości i punktualności wykonywanej usługi oraz stanu trzeźwości 

kierowcy, w każdym dniu kursu. W przypadku, gdy pojazd nie będzie spełniał wymogów 

określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszą Umową, Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie zapewnić pojazd zastępczy spełniający warunki określone w niniejszej 

umowie nie później niż w ciągu jednej godziny. Brak realizacji zobowiązania w powyższym 

terminie uprawnia Zamawiającego do wykonania zastępczego na wyłączny koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Realizowanie przedmiotu nin. Umowy pojazdem niespełniającym warunków 

określonych właściwymi przepisami i Umową stanowi samodzielną przesłankę wykonania przez 

Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy z przyczyny, za którą wyłączną odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z najwyższą starannością, co oznacza  

w szczególności: sprawny pojazd, zapewnienie doświadczonego kierowcy, wszelkie niezbędne 

uprawnienia do przewozu dzieci i młodzieży, zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów. 

13. Wykonawca  zobowiązuje się realizować usługi przewozu zgodnie z przepisami prawa,  

a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U.              

z 2019 r., poz. 58) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U.             

z 2018 r., poz. 1990).  

14. Wykonawca zapewni pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, w tym utrzymanie  

w czystości i porządku pojazdu, w szczególności jego wnętrza. 

15.  Wykonawca  zobowiązuje się zapewnić odpowiednie, specjalne oznakowanie pojazdu. 

16. Wykonawca dokona zmiany opon zimowych w taki sposób, aby nie narazić przewożonych dzieci  

na ryzyko jazdy na niewłaściwym ogumieniu, najpóźniej niezwłocznie po wystąpieniu warunków 

zimowych. 

17. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie pokryć wszelkie roszczenia 

osób trzecich powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

18. Wykonawca zobowiązuje się umieścić w widocznym miejscu w pojeździe informację o zasadach 

korzystania ze środków transportowych przez dzieci i uczniów niepełnosprawnych i obowiązkach 

kierowcy.  
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19. Wykonawca zobowiązuje się do osobistej realizacji usługi, jednocześnie ma prawo do realizacji 

świadczeń objętych niniejszą Umową przy udziale osób trzecich (pracowników), przy czym ponosi 

wszelką odpowiedzialność za działanie i zaniechanie tychże osób. 

20. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane ustawami licencje, zezwolenia na wykonywanie 

regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym i ubezpieczenia niezbędne  

do przewozu osób, w tym w szczególności dzieci i/lub młodzieży szkolnej, wszystkie w/w ważne  

co najmniej przez okres, na który zawierana jest nin. Umowa. 

21. Wykonawca z chwilą rozpoczęcia przewozu przejmuje na siebie odpowiedzialność za wynikłe 

szkody związane z przewozem. 

 

 

§ 2 

1. Zakres usługi obejmuje: 

a. odbiór dzieci z domów pod wskazanym adresem, 

b. dowóz dzieci do szkoły, 

c. odbiór dzieci ze szkoły i dowóz pod wskazany adres.  

2. Godziny odbioru dzieci z domu/szkoły ustala Pani Marta Machna (12 37 21 776) – pracownik 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce, pełniący funkcję Opiekuna podczas dowozu. 

3. W przypadku czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych w uzasadnionych 

przypadkach (w szczególności awaria techniczna pojazdu, choroba kierowcy) Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa, zapewniającego równorzędny 

poziom usług, niezwłocznie powiadamiając o tym fakcie Zamawiającegoi przedkładając 

dokumenty wymagane od Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania  

i zaniechania podwykonawcy jak za własne. 

4. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu. 

Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu,  

w wyniku których wystąpiłabyjakakolwiek szkoda w mieniu lub na osobie, w tym                               

w szczególności w przypadku uszkodzenia ciała, bądź śmierci. Wszelkie ryzyko                                     

i odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na Wykonawcy. 

5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z ruchu pojazdów 

i przewozu dzieci. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów i opiekuna 

w czasie realizacji umowy. 

7. Na czas przewozu dziecka do szkoły i z powrotem Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć 

pasażerów samochodu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). W dniu zawarcia umowy 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć kopię polisy ubezpieczeniowej na kwotę nie niższą niż 

8 000 zł. 

8. Wykonawca przedłoży kserokopię licencji, zezwolenia, ubezpieczenia pojazdu, ubezpieczenia  

OC oraz przeglądu technicznego pojazdu.W przypadku jakichkolwiek braków/nieścisłości  

w przedmiotowej dokumentacji, ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 3 

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia 2 września 2019r. do 30 czerwca 2020 r. 
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§ 4 

1. Nadzór nad realizacją Umowy pełnić będzie z ramienia Zamawiającego 

Paweł Stoch-  nr tel.(12) 37-21-776, e-mail: pstoch@dobczyce.pl 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy jest 

...........................– nr tel. ........................, e-mail: .................................... 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie obliczone  

na podstawie zryczałtowanej stawki w wysokości .......... zł brutto (słownie: ........................złotych 

**/100) za jeden dzień świadczenia usługi, pomnożonej przez ilość dni faktycznie świadczonej 

usługi na trasie Dziekanowice - Dobczyce – Skrzynka – Kędzierzynka – Dobczyce –Kornatka - 

Myślenice. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia lub wydłużenia trasy z przyczyn, 

których nie mógł przewidzieć w czasie ogłaszania niniejszego zapytania ofertowego. 

Wynagrodzenie nie jest zależne od ilości faktycznie przejechanych kilometrów. 

2. Kwota brutto Umowy może ulec zmianie o różnicę w kwocie podatku VAT wynikającej ze zmiany 

stawki podatku na stawkę podatku obowiązującego w dniu powstania obowiązku podatkowego, jak 

również w przypadku wprowadzenia nowych podatków lub opłat o charakterze publicznoprawnym. 

3. Łączna kwota wynagrodzenia w okresie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć  

.................. zł (słownie: .................................................................................... złotych…../100)  

za cały okres obowiązywania Umowy. 

4. Nabywcą faktury VAT będzie: Gmina Dobczyce, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, NIP 6811004443, 

a Odbiorcą: Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce, ul. Rynek 21, 32-410 Dobczyce. Faktury 

będą wystawiane przez Wykonawcę za okresy miesięczne realizacji Umowy, w ostatnim dniu 

roboczym miesiąca. 

5. Podstawę do zapłaty stanowić będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę zgodnie z wyliczeniem 

– stawka dzienna za trasę pomnożona przez liczbę dni przewozu w danym miesiącu, z wyłączeniem 

dni, w których kurs został odwołany (zgodnie z zapisami §1 ust. 5 Umowy). Do faktury VAT należy 

dołączyć miesięczne zestawienie faktycznie zrealizowanych dni dowozu sporządzone przez 

Wykonawcę wg załącznika nr 2 do Umowy, potwierdzone przez nadzorującego ze strony 

Zamawiającego. 

6. Faktury za wykonanie usługi będą zrealizowane w formie przelewu na konto wskazane na fakturze 

w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej, 

zgodnie z zapisami nin. Umowy,  

7. Za dzień dokonania płatności strony będą uznawać dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie obliczone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 wyczerpuje wszelkie koszty 

związane z realizacją Umowy, w szczególności koszty paliwa, wynagrodzenia kierowcy, ewentualne 

koszty opłat drogowych, parkingowych, kar oraz wszelkich innych opłat nakładanych  

na Wykonawcę lub kierowcę.  

 

§ 6 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy w ustalonym terminie, 

obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. 

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę zapłatą  kar umownych w następujących przypadkach: 

a. w przypadku nieterminowego lub niezgodnego z Umową wykonania usługi transportowej 

przez Wykonawcę – w wysokości 50% zryczałtowanej stawki dziennej, o której mowa w § 5 

ust.1 Umowy, za każde nieterminowe lub niezgodne z Umową wykonanie przedmiotu 

Umowy, 
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b. za niewykonanie kursu – w wysokości 100% zryczałtowanej stawki dziennej, o której mowa 

w §5 ust.1 Umowy, za każdy niewykonany kurs. 

2. W przypadku zapłaty co najmniej trzech kar umownych Zamawiający może wypowiedzieć Umowę 

w trybie natychmiastowym, bądź odstąpić od Umowy. 

3. Za odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

z przyczyn innych niż określona w ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 25% 

wartości Umowy określonej w § 5 ust. 3 nin. Umowy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przedkładanych faktur. 

5. W przypadku gdy wysokość kary umownej nie pokryje pełnej szkody, Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego (obejmującego rzeczywistą szkodę i utracone korzyści) 

na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

6. Poza sytuacjami określonymi w Kodeksie cywilnym oraz określonych wcześniej w treści nin. 

Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy: 

a) Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy lub będzie wykonywał przedmiot Umowy             

w sposób nienależyty, naruszając inne, poza wskazanymi wyżej warunki Umowy i pomimo 

wezwania do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy nie zmieni w terminie 

natychmiastowym sposobu realizacji; 

b) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy   

lub przerwał ich wykonywanie; 

c) Wykonawca utraci prawną lub faktyczną możliwość realizacji przedmiotu Umowy; 

d) Wykonawca nie realizuje swoich obowiązków umownych w terminach określonych w nin. 

Umowie; 

e) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

7. Prawo odstąpienia określone w niniejszej Umowie wykonuje się na piśmie, poprzez oświadczenie 

złożone drugiej Stronie w terminie 30 dni od daty zaistnienia określonego zdarzenia lub uzyskaniu 

przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od Umowy. 

8. W przypadku wykonania prawa odstąpienia Wykonawcy od niniejszej Umowy, należy się jedynie 

wynagrodzenie za prawidłowo wykonaną część Umowy do dnia odstąpienia. 

 

§ 7 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części Umowy. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności 

wynikającej z niniejszej Umowy. 

§ 8 

1. Wszelkie oświadczenia składane w związku z niniejszą Umową będą uznawane za skutecznie 

złożone, jeżeli zostaną doręczone na adresy wskazane w komparycji Umowy.  
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2. Wskazanie nowego adresu wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej strony pod rygorem 

nieważności i jest skuteczne od dnia doręczenia. Do tego czasu, za skutecznie doręczone będą 

uważane oświadczenia złożone na dotychczasowy adres.  

 

§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem samozatrudnionym i nie spełnia warunków  

do uznania go za przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługę w rozumieniu ustawy z dnia  

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2177  

z późn. zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zmianie sytuacji,  

o której mowa w ust. 1, a skutkującej uznaniem Wykonawcy za przyjmującego zlecenie lub 

świadczącego usługę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. 

 

§ 10 

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sądy właściwe 

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 12 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji 

nin. Umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych            

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie danych podmiotom uczestniczącym w realizacji 

niniejszej Umowy (w przypadku wystąpienia takich okoliczności). 

3. Wykonawca potwierdza, że uzyskał od Zleceniodawcy zakres informacji, o których mowa w art. 13 

RODO. 

4. Administratorem danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce. 

 

§ 13 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

________________________    _______________________ 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 


