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    Zał. nr 3 
 

UMOWA Nr ID/3410//28/10 
 
Zawarta w dniu ……….. r. roku pomiędzy:  
Gminą Rewal reprezentowanym przez: 

• Wójta Gminy – Roberta Skraburskiego    
            przy kontrasygnacie Seweryna Babiło - Skarbnika Gminy   
            zwanym dalej Zamawiającym 

a  
 

• …….. . zwanym dalej Wykonawcą. 
 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania, zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113/2010, poz. 759) na: Dowóz dzieci do szkół na terenie 
Gminy Rewal, w komunikacji zamkniętej w roku szklonym 2010/2014, wraz z organizacją 
opieki wychowawczej nad dowoŜonymi dziećmi, w trybie przetargu nieograniczonego, 
ogłoszonego w BZP numer  219757-2010 z dnia  13.08.2010 r., została zawarta niniejsza 
umowa. 
 

§ 1 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi przewozowe w 

komunikacji zamkniętej na następującej trasie przewozu:   
a) Lędzin, Drozdowo, Konarzewo, Pogorzelica, Niechorze, Rewal, Sadlno i z 

powrotem oraz 
b) Rewal, Niechorze, Pogorzelica, Konarzewo, Drozdowo, Lędzin, Rogozina i z 

powrotem. 
2. Usługi, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się wykonywać autobusem  

będącym w jego dyspozycji, w dniach prowadzenia nauki w szkole: rozpoczęcie od 2010-
09-01, zakończenie:  2014-06-30  (w roku szkolnym 2010 – 2014). 

3. Dowóz dzieci musi być zgodny z planem zajęć lekcyjnych, który dostarczy Wykonawcy 
Dyrektor Szkoły w Rewalu i Niechorzu, w terminie do 31.sierpnia. w kaŜdym roku 
wykonywania usługi.. 

 
     § 2 

1.  Zamawiający będzie płacił Wykonawcy, za jeden kilometr faktycznie wykonywanego 
dowozu następującą stawkę: ………zł brutto (słownie: ……….), w tym VAT …………… 
zł. 

2.  Zapłata następować będzie na podstawie faktury przedłoŜonej Zamawiającemu na koniec 
kaŜdego miesiąca po wykonaniu usługi i potwierdzonej przez Dyrektora Szkoły w Rewalu i 
Niechorzu, w terminie 14 dni od jej przedłoŜenia.  

3.  Potwierdzenie złoŜonej faktury przez Dyrektora Szkoły świadczyć będzie o naleŜytym 
wykonaniu usługi przez Wykonawcę. 

 
§ 3 

1.  Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć na własny koszt: 
• dzieci przewoŜone do szkoły i z powrotem, 
• kierowcę, 
• autobus w zakresie OC, NW. 

2.  Transport, pod rygorem naliczenia kary umownej wskazanej w § 10, świadczony będzie  
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     wyłącznie taborem sprawnym technicznie i posiadającym wszelkie konieczne badania  
     i pozwolenia. oraz przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia. 

 
§ 4 

Koszty przygotowania, eksploatacji, napraw itp. taboru przewozowego pokrywa w całości 
Wykonawca. 
 

§ 5 
1. W razie niewykonania przez Wykonawcę usługi, o której mowa w § 1, Wykonawca 
pokrywa   
     koszty związane z zorganizowaniem przez Zamawiającego transportu zastępczego 
przewozu  
     dzieci - bez względu na środek transportu. 
2.  W razie zaistnienia sytuacji opisanej w pkt 1 niniejszego paragrafu Zamawiający potrąci  
     koszty poniesione za przewóz dzieci transportem zastępczym z wynagrodzenia, o którym  
     mowa w § 2 ust.1 lub kieruje roszczenie na drogę postępowania sądowego. 
 

§ 6 
1. Wykonawca podczas wykonywania dowozu bezwzględnie zapewni osobę pełniącą 
obowiązki  
    konwojenta, która posiadać będzie odpowiednie uprawnienia i  która odpowiadać będzie za    
    bezpieczeństwo podczas przewozu dzieci. Wykonawca za działania lub zaniechania tej 
osoby  
    ponosi pełną odpowiedzialność. 
2. Nadzór nad przewoŜonymi dziećmi odbywać się będzie zgodnie z zasadami współŜycia  
    społecznego i dobrymi obyczajami. 
3. Za zatrudnienie konwojenta, wymienionego w pkt 1, Wykonawca nie otrzyma dodatkowego  
    wynagrodzenia. 
4. Przed rozpoczęciem wykonywania niniejszej umowy Wykonawca obowiązany jest ukończyć  
    szkolenie, zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji 
    z dnia 18.07.2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 132 z 2008 r., poz.  
    839) .  

 
§ 7 

1.  Wszelkie szkody powstałe w związku z przewozem dzieci pokrywa w pełniej wysokości  
      Wykonawca. 
2.  Dochodzenie, w celu ustalenia wysokości odszkodowania, prowadzi Zamawiający  lub  
     organ państwowy do tego powołany. 
3.  W sprawach spornych co do wysokości szkody rozstrzyga Sąd według właściwości  
     poszkodowanego. 
 
              § 8 
1.  Strony przewidują moŜliwość zmiany kwoty wynagrodzenia za i 1 kilometr przewozu, 

określonej w § 2, w sytuacji, gdy cena paliwa ulegnie zmianie o co najmniej o 15%, licząc 
od ceny bazowej 4,50 zł za 1 litr oleju napędowego na stacji Orlen w Śliwinie. 

2.  Zmiana odpłatności, określona w pkt. 1, odbędzie się na pisemny wniosek strony 
zainteresowanej zmianą, wraz z dokumentem potwierdzającym zmianę ceny paliwa o min. 
15%. 

 3.  Zmiana wysokości kwoty wynagrodzenia moŜliwa jest takŜe w sytuacji zmiany  
      obowiązujących przepisów, w szczególności zmiany stawki podatku VAT.  
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§ 9 
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i moŜe być rozwiązana za trzymiesięcznym 

okresem wypowiedzenia umowy, ze skutkiem na koniec miesiąca. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w trybie natychmiastowym, 

jeŜeli:  
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi bez uzasadnionej przyczyny oraz nie 

kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie, 
d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy 

nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe 
Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

  
§ 10 

W przypadku nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający będzie uprawniony 
do naliczenia kary umownej w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy 
dzień stwierdzonych uchybień. Ponadto w takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo 
odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym .  
 

§ 11 
Wszelkie zmiany do umowy pod rygorem niewaŜności muszą mieć charakter pisemny. 
 

§ 12 
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 13 
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron. 
 
                  S  T  R  O  N  Y    
 
 

 
 
 

 


