
P R O J E K T  
                                                              Załącznik nr 4  

 

 

 

UMOWA Nr  3602/    / 13 

 

   zawarta w dniu  .................. r.  w Gminnym Zespole  Ekonomiczno – 
Administracyjnym Szkół w Sławnie  reprezentowaną przez: 
Halinę Bugaj-  Kierownika  Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół w Sławnie 
zwanego  dalej w umowie „Zamawiającym” 
NIP 768-17-36-578 

 

a Firmą :  

 

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

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

Reprezentowaną  przez :  .................................................................................................. 

 Zwanym dalej w umowie ,,wykonawcą” NIP  ....................................................... została 

zawarta  umowa następującej  treści. 

 

§ 1 

 

Umowę niniejszą strony zawierają zgodnie z wynikiem postępowania przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego  Nr 3601/2/ 13  na podstawie art.39-46 ustawy z dnia  29 

stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych  ( t.j.Dz.U. z 2010  r. Nr 113 poz.759 z późn. zm. 

)  

 

§ 2 

 

  1.Przedmiotem umowy jest świadczenie usług przewozowych na  terenie Gminy    
Sławno w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych polegających na dowozie  
i odwozie uczniów  do ...................................................................................................... 



 
.......................................................................................................................................... 
  
 2.Dowozy uczniów i odwozy  wg trasy opisanych w swiz. 
 3.Zmiany tras będą każdorazowo ustalane z Zamawiającym. 
 4.Wsiadanie i wysiadanie uczniów  odbywało się będzie w wyznaczonym miejscu  
    i   zatoczce autobusowej przed budynkiem szkoły. 

 

 

§ 3 

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie objęte umową w roku szkolnym 
2013/2014 

 

 

 

 

 

§ 4 

 

1. Podstawowym obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie pasażerom odpowiednich 
warunków bezpieczeństwa a także komfortu jazdy. 

2. Wykonawca gwarantuje, że autobusy do dowozu i odwozu będą oznakowane   
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w stanie technicznym – dopuszczone do 
ruchu, wolne od wad, zalegalizowanym wewnętrznym urządzeniem pomiarowym – 
tachografem, kierowcami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia pojazdów 
przeznaczonych do wykonania zadania – kwalifikacje. 

3. W razie awarii pojazdu przeznaczonego do wykonania zadania Wykonawca 
zapewni na swój koszt pojazd zastępczy o standardzie nie gorszym niż przeznaczony 
do wykonywania zamówienia na czas zaistniałej awarii, nie powodując przestojów 

 i kolizji w ustalonych dowozach i odwozach. 
 

§ 5 

 

Rozliczenie miesięczne odbywać się będzie na podstawie kalkulacji sporządzonej przez 

Wykonawcę ,  zawierające rozliczenie kilometrów. 

Za wykonaną pracę Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 

Netto: .....................  + podatek VAT 8 % -   ........................... 



Brutto: ......................  słownie: ................................................................. 
...............................................................................................................   .  

 Za każdy wykonany wozokilometr przy realizacji przewozów 
Cena netto : ................  zł 
VAT :  .......................... zł 
Cena brutto: ...............  zł 
 

§ 6 
 
Zamawiający zobowiązuję się do przekazania wynagrodzenia w terminie ............  dni 
od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT obejmującej należność 
 za poprzedni miesiąc kalendarzowy.  

 
§ 7 

 
1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną miedzy stronami będą kary 

umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących 
przypadkach: 

1/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % 
wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 
1/ za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 
5% wynagrodzenia umownego brutto. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego  
do wysokości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. 
5. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nie należyte wykonanie 

umowy strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego (art.471) 
 

 
 

§ 8 
 

1. Z mocy Ustawy Prawo Zamówień  Publicznych zakazuje się zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru  
wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika                         
z okoliczności, których nie można  było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
zmiany te są  korzystne dla zamawiającego, a zamawiający nie przewidział                
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 9 
 
Odstąpienie od  umowy. 
 
1. 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 30 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku  
Wykonawcy przysługuje prawo do żądania wynagrodzenia należnego mu z tytułu  
świadczenia usług przewozowych do dnia odstąpienia od umowy. 



2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w  przypadku niewykonania przedmiotu umowy lub 
stwierdzenia, że usługa przewozowa została nie należycie wykonana. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia za część umowy do daty odstąpienia od umowy. 

 
 

§ 10 
 
1. We wszystkich  sprawach nieuregulowanych  w niniejszej umowie maja 

zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy 
prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

2. Strony mają  obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach 
statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania 
upadłościowego, układowego i likwidacyjnego 

 
§ 11 

 
1. Wykonawca  wyraża zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane 

osobowe, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za utracone tą drogą dane 
osobowe. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych 
dla potrzeb wykonania  niniejszej umowy zgodnie z ustawa  z dnia 29.08.1997r 
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz.881 z późn. zm.) 

 
§ 12 

 
Ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami umowy będą rozstrzygane przez Sądy 
właściwe dla siedziby zamawiającego po wyczerpaniu drogi postępowania  
reklamacyjnego. 

 
 

§ 13 
 

Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


