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                 Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

UMOWA  (PROJEKT) 

 

Zawarta w dniu ………………………. r. w Ruścu pomiędzy Gminą Rusiec, z siedzibą  
w Urzędzie Gminy 97-438 Rusiec, ul. Wieluńska 35 – jako organizatorem dowożenia 
uczniów do Zespołów Szkolno Przedszkolnych na terenie Gminy Rusiec 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Rusiec –  

przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy 

a firmą 

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

reprezentowaną przez: 

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

Zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  
w sprawie udzielenia zamówienia na zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół 
prowadzonych przez Gminę Rusiec. 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest zakup przez Zamawiającego biletów 
miesięcznych uprawniających uczniów szkół Gminy Rusiec do korzystania  
z usług przewozu oferowanych przez Wykonawcę. 

2. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Zamawiający może jednostronnie 
zmienić godziny przewozu. 

3. Liczba uczniów wyszczególnionych w § 3 jest liczbą, która może ulec 
zmianie w trakcie roku szkolnego 2016/2017 i 2017/2018. 
 

§ 3 
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Zakup biletów obejmować będzie następujące trasy dowozu uczniów do i ze szkół  
w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018: 

 Bilety w roku szkolnym  2016/2017 obejmować będą następujące trasy dowozu i odwozu 
uczniów: 
Trasa nr 1 :  
Rusiec – Kuźnica – Leśniaki – Pawłów - Rusiec na odcinku 18 km - 39 uczniów  
Trasa nr 2:  
Rusiec - Zalasy – Antonina – Rusiec Kolonia - Rusiec na odcinku 13 km - 21 uczniów 
Trasa nr 3:  
Rusiec – Dąbrowa Rusiecka – Rusiec na odcinku 10 km - 33 uczniów 
Trasa nr 4:  
Rusiec – Dębina -Żary-Rusiec na odcinku 9 km - 10 uczniów 
Trasa nr 5:  
Wola Wiązowa – Wincentów -Dęby Wolskie – Kol. Dęby Wolskie – Annolesie – Mierzynów 
-Wola Wiązowa - na odcinku 14 km – 67 uczniów  
Trasa nr 6:  
Wola Wiązowa – Nowa Wola – Fajnów – Salomejów – Zakurowie - Prądzew – Kurówek 
Prądzewski – Wola Wiązowa na odcinku 25 km – 45 uczniów 
Trasa nr 7: 
Wola Wiązowa – Aleksandrów – Dąbrówki Kobylańskie – Wola Wiązowa na odcinku 14 km - 33 
uczniów 
 
Bilety w roku szkolnym  2017/2018 obejmować będą następujące trasy dowozu i odwozu 
uczniów: 
Trasa nr 1 :  
Rusiec – Kuźnica – Leśniaki – Pawłów - Rusiec na odcinku 18 km - 36 uczniów  
Trasa nr 2:  
Rusiec - Zalasy – Antonina – Rusiec Kolonia - Rusiec na odcinku 13 km - 13 uczniów 
Trasa nr 3:  
Rusiec – Dąbrowa Rusiecka – Rusiec na odcinku 10 km - 38 uczniów 
Trasa nr 4:  
Rusiec – Dębina -Żary-Rusiec na odcinku 9 km - 9 uczniów 
Trasa nr 5:  
Wola Wiązowa – Wincentów -Dęby Wolskie – Kol. Dęby Wolskie – Annolesie – Mierzynów 
-Wola Wiązowa - na odcinku 14 km –63 uczniów  
Trasa nr 6:  
Wola Wiązowa – Nowa Wola – Fajnów – Salomejów – Zakurowie - Prądzew – Kurówek 
Prądzewski – Wola Wiązowa na odcinku 25 km – 46 uczniów 
Trasa nr 7: 
Wola Wiązowa – Aleksandrów – Dąbrówki Kobylańskie – Wola Wiązowa na odcinku 14 km - 29 
uczniów. 
 

§ 4 
 

1. Za usługi określone w § 3 Zamawiający płacić będzie Wykonawcy wynagrodzenie 
miesięczne w wysokości: cena biletu miesięcznego brutto ………………………… 
Złotych, słownie ………………………………………………………….. razy liczbę uczniów. 

2. Wykonawca będzie wystawiał faktury za wykonanie usługi do końca każdego 
miesiąca, w którym przekazuje bilety dla uczniów – wg list imiennych uczniów 
uprawnionych do otrzymania biletu miesięcznego sporządzonych przez szkoły. 
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3. W przypadku zmiany ilości uczniów wykaz uczniów uprawnionych  
do otrzymania biletu miesięcznego dokonuje szkoła, do której uczeń uczęszcza. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności Wykonawcy w terminie 14 
dni od dnia otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Za datę zapłaty wynagrodzenia Strony umowy ustalają dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 5 

Przewiduje się zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT 
(podwyższenie lub obniżenie) na zamówiona usługę. 

§ 6 

1. Wykonawca będzie ponosił pełna odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 
osób, które przewozi w wykonaniu niniejszej umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić opiekę nad dowożonymi uczniami oraz 
ponosić koszty z tym związane. 

3. Wykonawca w czasie przewozu jest zobowiązany zapewnić tym osobom 
właściwe warunki higieniczne oraz wygody. 

§ 7 

W przypadku braku przewozu lub opóźnień w przewozie, w zestawieniu z rozkładem 
jazdy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania przewozu zastępczego, 
na koszt Wykonawcy, który wówczas będzie zobowiązany do zwrotu kosztów przewozu 
w terminie 3 dni od doręczenia faktury VAT. 

§ 8 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wykonywał usług przewozowych 
zgodnie z rozkładem jazdy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zapłaci karę 
umowną w wysokości 30 % miesięcznej wartości zamówienia wynikającej  
z wystawionej faktury za zakup biletów na dany miesiąc. 

2. W przypadku gdyby ustalona kara umowna nie rekompensowała 
Zamawiającemu poniesionej szkody, może on dochodzić od Wykonawcy 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych z tytułu niewykonania 
bądź nienależytego wykonania umowy. 

§ 9 

1. Umowa zostaje zawarta na czas od 01.09.2016 r. do 30.06.2018 r. z tym 
zastrzeżeniem, że Zamawiający może ją rozwiązać za uprzednim 1-miesięczym 
wypowiedzeniem. 

2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron. 
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę, a w szczególności w razie braku przewozu co najmniej a jednej 
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trasie, opóźnienia w przewozie, Zamawiający może rozwiązać umowę bez 
zachowania okresu wypowiedzenia. 

§ 10 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom  
w zakresie podanym w ofercie Wykonawcy pod warunkiem, że posiadają oni 
kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonawca może zaangażować podwykonawców wyłącznie w porozumieniu  
i za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej. 

3. Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda 
Zamawiającego, który w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy  
o podwykonawstwo może zgłosić zastrzeżenia, zgodę lub sprzeciw do umowy  
o podwykonawstwo. 

4. Wykonanie zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy oraz nie 
zmienia zobowiązań Wykonawcy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników. 

5. Podwykonawcy muszą spełniać określone kryteria i warunki, gwarantujące 
wykonanie części robót określonych w umowie, SIWZ i dokumentacji,  
a w przypadku wykonywania robót specjalistycznych muszą posiadać stosowne 
kwalifikacje  
i uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu robót. 

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zamówienia 
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym 
zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem 
terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

7. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą, Wykonawca nie 
dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy,  
a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia 
bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 kc  
i udokumentuje zasadność takiego żądania dokumentami potwierdzającymi 
wykonanie i odbiór robót, które wykonał podwykonawca oraz kopią faktury, 
której upłynął termin płatności, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy 
kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Bezpośrednia zapłata obejmuje 
wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy. 
Zamawiający dokona zapłaty podwykonawcy, po przeniesieniu wierzytelności 
przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy. 

8. Zamawiający nie będzie dokonywał płatności na rzecz podwykonawcy  
po podpisaniu ostatecznego protokołu odbioru oraz w przypadku, gdy 
przekroczą one wartość umowy z Wykonawcą. 

9. Zamawiający dokona potrącenia kwoty zapłaconej podwykonawcom z płatności 
przysługującej Wykonawcy. 
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10. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez podwykonawcę  
z dalszym podwykonawcą. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia, zaniedbania  
i zaniechania podwykonawców, jak za własne działania. 

 
§ 11 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

2. Wszelkie opłaty publiczno-prawne związane z zawarciem i wykonaniem umowy 
obciążają Wykonawcę. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 13 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający:                 Wykonawca: 


