
                                                                                      Załącznik Nr 7 do rozeznania cenowego  

 
 

 

 
                                                         UMOWA NR    /2019  

 

„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół w roku szkolnym 2019/2020 

na terenie Gminy Aleksandrów”.  
 

zawarta w dniu ……………….. r. w Aleksandrowie  na podstawie rozeznania cenowego  z dnia 

……..08.2019 r.  

 

pomiędzy:  

 

Gminnym Zespołem Oświaty w Aleksandrowie , reprezentowaną przez Kierownika Zespołu z 

siedzibą w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie  39B , 26 – 337 Aleksandrów, tel. ( 44) 7560038 , fax. 

(44) 7560038 NIP 768-1337192, w osobie:  

Jerzy Pietruszka  – Kierownik GZO  

zwanym dalej Zamawiającym,  

a  

……………………………………………………………………………………………………...……

…………………… tel. …………, fax. ………………….. NIP …………………..  

 

reprezentowanym przez: ………………………………….  

 

zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:  

§ 1  
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na wykonanie zadania pn.: „Zakup biletów 

miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół w roku szkolnym 2019/2020 na terenie 

Gminy Aleksandrów”.  

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup ulgowych biletów dla uczniów w ramach n/w tras:  

1) Dowóz do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie n/Czarną:  

a) Trasa pierwsza : Jaksonek- Kotuszów – Dąbrowa n/Czarną  

b) Trasa druga ; Dębowa Góra - Kamocka Wola – Kalinków- Borowiec -  Dąbrowa n/Czarną 

2) Dowóz do Szkoły Podstawowej w Skotnikach :  

a) Trasa pierwsza : Szarbsko – Dąbrówka – Stara – Wólka – Reczków Nowy – Wacłąwów – Skotniki 

b) Trasa druga – Faliszew – Józefów - Reczków Stary – Skotniki. 

c) Trasa trzecia – Skotniki (Mosty) - Skotniki 

 

3. Wykaz ilościowy uczniów, którzy będą dojeżdżać do szkoły w ramach w/w trasy z podziałem na 

miejscowości, wyszczególniony został w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.  

 

4. Zestawienie jednostkowych cen ryczałtowych biletów miesięcznych uczniów, stanowi załącznik Nr 

2 do niniejszej umowy.  

 

5. Proponowany plan tras przewozów regularnych wyszczególniony został w załączniku Nr 3 do 

niniejszej umowy.  

 

6. Szczegółowy plan tras przewozów jest orientacyjny, sporządzony na podstawie arkusza organizacji 

szkół na rok szkolny 2019/2020, ostateczny zostanie podany po rozpoczęciu nowego roku szkolnego 

do dnia 10.09.2019 r.  



 

7. Wykonawca oświadcza, że:  

a) na podstawie licencji nr ……....…… z dnia ......... posiada uprawnienia do wykonywania krajowego 

transportu drogowego osób, które będą ważne w całym okresie realizacji umowy;  

 

b) posiada odpowiednie środki transportu oraz pracowników mających kwalifikacje i uprawnienia 

niezbędne do wykonania regularnego przewozu osób;  

c) do30.08.2019 r. dostarczy Zamawiającemu zezwolenie na regularne przewozy osób w krajowym 

transporcie drogowym na trasach obejmujących dowóz i odwóz uczniów uczęszczających do szkół 

prowadzonych przez Gminę Aleksandrów.  

8. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy w terminie do 29.08.2019 r. imiennego 

wykazu uczniów, którzy będą dojeżdżać do poszczególnych szkół.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc siedzących dla uczniów 

na w/w trasach.  

10. Wartość biletów w poszczególnych miesiącach obliczana będzie na podstawie jednostkowych cen 

ryczałtowych ulgowych biletów miesięcznych wystawionych imiennie na uczniów, którzy w danym 

miesiącu będą dojeżdżać do szkół.  

11. Bilety miesięczne, dotyczące poszczególnych miesięcy, dostarczane będą Zamawiającemu nie 

później niż trzy dni przed zakończeniem miesiąca poprzedzającego dany miesiąc. Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczać bilety miesięczne z przeznaczeniem dla dwóch opiekunów z ulga 

handlową 99%, jednak koszt biletu nie może być większy niż 1 zł.  

12. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby dowożonych uczniów w trakcie wykonywania 

usługi. O planowanych zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej do 20 dnia 

miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie dokonana zmiana. Powyższe zmiany nie będą 
miały wpływu na jednostkowe ceny biletów miesięcznych, które mają charakter ryczałtowy.  

13. Wykonawca zagwarantuje, że przewozy regularne wykonywane będą we wszystkie dni nauki 

szkolnej. W przypadku, gdy dzień nauki wypadnie w sobotę Wykonawca zapewni kursy regularne 
również w tym dniu.  

14. Wykonawca będzie miał prawo korzystania z istniejących przystanków autobusowych, 

stanowiących własność gminy, oraz z innych ustalonych i oznakowanych miejsc przystankowych.  

 

§ 2  
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie od dnia 02.09.2019 r. do dnia 26.06.2020 r. w 

dni nauki szkolnej.  

§ 3  
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w 

rozeznaniu cenowym do tego zadania i ze złożoną ofertą.  

§ 4  
1. Na dzień podpisania umowy łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie ze złożoną ofertą, 

stanowi kwotę ……… zł netto (słownie: ……………) + podatek VAT w kwocie …….. zł (słownie: 

…………….); łączna wartość wynagrodzenia brutto: ………. zł (słownie: ………………).  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie według zasad 

określonych w ust. 3-4.  

3. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy obliczane będzie na podstawie jednostkowych cen 

ryczałtowych ulgowych biletów miesięcznych wystawionych imiennie na uczniów, którzy w danym 

miesiącu będą dojeżdżać do szkół.  

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności po protokolarnych odbiorach biletów 

dotyczących danego miesiąca, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.  

5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, numer 

konta: ……………………………………………………………………………………  

 

§ 5  
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu wykonanie usługi dobrej jakości (stan techniczny pojazdu i 

kwalifikacje kierowcy), a w przypadku awarii pojazdu przeznaczonego do wykonywania zadania, 



obowiązkowo i bezwzględnie zorganizuje na swój koszt przewóz zastępczy, na trasie dowozu z 

uprawnionym kierowcą, na czas zaistniałej awarii nie powodując kolizji w ustalonych dowozach, w 

standardzie nie gorszym niż przeznaczony do wykonywania zamówienia.  

Wykonawca udziela Zamawiającemu na transport zastępczy gwarancji jakości (stan techniczny 

pojazdu i kwalifikacje kierowcy).  

§ 6  
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy, na niżej opisanych zasadach.  

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za nieuzasadnione opóźnienie autobusu względem zaakceptowanego rozkładu jazdy - w wysokości 

0,1 % miesięcznej wartości wszystkich biletów brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,  

b) za niewykonanie przewozu regularnego – w wysokości 20% miesięcznej wartości wszystkich 

biletów brutto za każdy dzień niewykonania usługi, 

c) za odstąpienie od umowy bez istotnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % łącznej wartości 

zamówienia brutto podanej w § 4 ust. 1 umowy.  

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.  

4. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne:  

 

a) za nieterminową zapłatę należności za wykonaną usługę - w wysokości odsetek ustawowych;  

b) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 20 % łącznej wartości zamówienia 

brutto podanej w § 4 ust. 1 umowy.  

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

staje się wymagalne:  

 

a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,  

b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.  

6. Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

 

§ 7  
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w sytuacjach:  

1. O której mowa w art. 145 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

2. W przypadku wykrycia używania alkoholu przez prowadzących dowozy kierowców,  

3. Dostarczenie pojazdu w złym stanie technicznym, zagrażającym życiu przewożonych dzieci lub 

osoby bez uprawnień do prowadzenia pojazdu do przewozu osób,  

4. Nie wywiązywania się z obowiązku czasowego wykonywania kursów wg planu dowozów.  

 

§ 8  
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcom za zgodą 

Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu pisemną umowę z 

Podwykonawcą do akceptacji. Jeśli Zamawiający w terminie 7 dni nie zgłosi pisemnego sprzeciwu lub 

zastrzeżeń, umowę uważa się za zawartą za zgodą Zamawiającego.  

3. Zamawiający może nie zaakceptować uczestniczenia w wykonaniu zamówienia określonych 

Podwykonawców, w przypadku gdyby ich udział w realizacji zamówienia był niezgodny z 

rozeznaniem cenowym lub innymi obowiązującymi przepisami.  

4. Zamawiający nie wyraża zgody na angażowanie przez uznanego Podwykonawcę innego 

Podwykonawcy.  

5. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim 

samym zakresie jak za swoje działania.  

 



§9  
Zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają obustronnej zgody i formy pisemnej z 

zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

§ 10  
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.  

§ 11  
Strony ustalają, że spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd 

Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.  

§12 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający, a 

jeden Wykonawca.  

Załączniki do Umowy:  

1. Wykaz ilościowy uczniów, którzy będą dojeżdżać do szkoły w ramach w/w trasy z podziałem na 

miejscowości.  

2. Zestawienie jednostkowych cen ryczałtowych biletów miesięcznych.  

3. Proponowany plan tras przewozów regularnych.  

4. Oferta Wykonawcy.  

................................................. ……………………………. 

 
 

 

 
 

 

 



 
 


