
ZAŁĄCZNIK NR 3  

 UMOWA NR ......................... 
NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH 

zawarta w dniu .............................. w Żernicy pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy, 
ul. Leopolda Miki 37 zwanym dalej „ZLECENIODAWCĄ" reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły 
– mgr Jolantę Bieniek  a: 
................................................................................................................................................................................... 

zwanym w treści umowy „ZLECENIOBIORCĄ" w imieniu i na rzecz, którego działają: 
1. ………………………………………………………………………….. 

W wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku 
(Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 ze zm.) przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Zleceniodawca  zleca  a  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  w  zakresie  prowadzonej  działalności 
gospodarczej wykonywać usługi przewozu uczniów na rzecz Zleceniodawcy. 
Usługi przewozowe polegają na dowozie autobusami pod opieką opiekunów 83 uczniów Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum do szkoły tj do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy przy ul. 
Leopolda Miki 37. Uczniowie i opiekunowie winni mieć w autobusie zabezpieczone miejsca siedzące. 
Uczniowie będą oczekiwali na przystankach grupowych 
- w Nieborowicach – Mysiej Górze 3 uczniów
- w Kuźni Nieborowskiej na 3 przystankach  22 uczniów,
- w Nieborowicach  na 3 przystankach 58 uczniów 
Uczniów należy dowieźć na godz. 7.45 do szkoły.
Opiekun doprowadza uczniów do szkoły i przekazuje nauczycielowi pełniącemu dyżur w szatni.
Odwóz uczniów pod opieką opiekuna odbędzie się o godz. 13.45 oraz o godz. 15.45 
Odwieźć trzeba 83 uczniów. Ilość dzieci odwożonych  w poszczególnych godzinach zostanie 
przekazana w pierwszych dniach roku szkolnego.
Uczniowie wysiadają na tych samych przystankach na których wsiadali.
Opiekun odbiera dzieci ze świetlicy szkolnej i bezpiecznie doprowadza do autobusu.
W autobusie w czasie dojazdu do szkoły jak i powrotu ze szkoły opiekun winien sprawdzić obecność 
uczniów na podstawie listy dostarczonej przez Zamawiającego.
W razie zaistnienia takiej konieczności opiekun bezpiecznie przeprowadza uczniów na drugą stronę 
jezdni 

2. Uczniów należy dowieźć do szkoły na godz. 7.45 i odwieźć po zajęciach o godz. 13.35 i o godz. 15.40
3. Z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych Dyrektor szkoły może odwołać kurs autobusu

nie ponosząc z tego tytułu dodatkowych kosztów. Zgłoszenie odwołania kursu odbywa się na piśmie za 
potwierdzeniem odbioru pisma. 

4. Uczniów należy dowieźć z Nieborowic Mysiej Góry, Kuźni Nieborowskiej i Nieborowic. Uczniowie 
czekają na przystankach zbiorowych w w/w miejscowościach.  Harmonogram ( przystanki, godziny) 
będzie ustalany przez dyrektora ZSP w Żernicy w porozumieniu ze  Zleceniobiorcą najpóźniej do 3 dni 
przed rozpoczęciem semestru.

5. Na Zleceniobiorcy spoczywa obowiązek podpisania umowy z opiekunem dzieci oraz poinformowanie 
opiekuna o obowiązkach i odpowiedzialności za dzieci przebywające pod jego opieką.

6. Obowiązki opiekuna: zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie jazdy pojazdem oraz w drodze z  
budynku szkoły do pojazdu i z pojazdu do budynku szkoły oraz w czasie przechodzenia przez jezdnię w 
czasie wysiadania. Obowiązkiem opiekuna jest sprawdzenie obecności dzieci w autobusie na podstawie 
wykazu dostarczonego przez Zamawiającego.    

7. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób 
      z dnia  …………………. o numerze …………………….. 

8. Zleceniobiorca  zapewnia  bezpieczeństwo,  bezawaryjność,  punktualność  oraz  odpowiedni  standard 
przewozów,  m.in.  nie  przekraczanie  znamionowych  parametrów  autobusu,  zastrzeżenie  przewozu 
wyłącznie dla uczniów i ich opiekuna, w tym wszystkie miejsca siedzące. 

9. Przewóz odbywa się  w dni  tygodnia,  w których  prowadzone są zajęcia szkolne,  z  przerwą feryjną  
zimową oraz przerwami świątecznymi, w dni nauki szkolnej zgodnie z „Kalendarzem roku szkolnego” 
obowiązującym w ZSP w Żernicy.



10. Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 
• przewożenia uczniów autobusami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, przestrzegając 

wszelkich zasad bezpieczeństwa,
• eksploatowania autobusów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
• utrzymania  autobusów w  pełnej  sprawności  oraz  oznakowanie  ich  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami,
• przestrzegania  regularności  i  punktualności  przewozów  zgodnie  z  ustalonym  harmonogramem 

przewozu,
• ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z ruchu pojazdów i przewozu pasażerów, 

przy uwzględnieniu zasad wynikających  z obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej, 

• zapewnienia rezerwowego autobusu w przypadku awarii używanego. Autobus rezerwowy nie może 
odbiegać funkcjonalnością i liczbą miejsc od autobusu  który uległ awarii.

• zapewnienia przejazdu i w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu, przeprowadzania przez jezdnię 
oraz w drodze ze szkoły do autobusu i z autobusu do szkoły.

• Osoba  sprawująca  opiekę  nad  uczniami  przekazuje  dzieci  po  doprowadzeniu  do  szkoły 
nauczycielowi  pełniącemu  dyżur  w  szatni  szkolnej,  a  odbiera  po  zajęciach  szkolnych  od 
nauczyciela ze świetlicy szkolnej.

• Osoba  sprawująca  opiekę  nad  uczniami  zobowiązana  jest  do  każdorazowego  sprawdzenia 
obecności dzieci w autobusie, zgodnie z listą przekazaną przez Zamawiającego

•  ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z ruchu pojazdów i przewozu pasażerów, 
przy uwzględnieniu zasad wynikających  z obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej, 

  
       11. Zleceniodawca ma prawo do kontroli zgodności funkcjonowania rozkładów jazdy ze stanem faktycznym 
            (kontrola punktualności) w każdym czasie w okresie obowiązywania niniejszej umowy na każdej trasie. 
             Kontroli będą dokonywać osoby upoważnione przez Dyrektora Szkoły

§ 2

1. W razie awarii uniemożliwiającej lub opóźniającej przyjazd, kierowca natychmiast powiadamia opiekuna 
dzieci, z kolei opiekun powiadamia telefonicznie o zaistniałej sytuacji osobę upoważnioną przez Dyrektora 
Szkoły. 

§ 3
1. Zleceniodawca płacić będzie Zleceniobiorcy należność za faktycznie wykonaną usługę.
2. Podstawą  zapłaty  za  usługę  przewozu  uczniów  będzie  wystawiona  na  Zleceniodawcę  faktura  wraz  z 

wykazem darmowych kilometrów i wykazem zrealizowanych przejazdów. 
3. Cena za 1 dzień usługi  wynosi: ……………. zł (słownie: ………………………..) brutto, 
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto wskazana w umowie nie ulega zmianie. 
5. Zleceniodawca  zapłaci  Zleceniobiorcy  należność  w terminie  14  dni  od  daty złożenia  faktury  na  konto 

bankowe Zleceniobiorcy nr …………………………………………………….. 
6. Zleceniodawca nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 

§ 4

Zleceniobiorca  z  chwilą  rozpoczęcia  przewozu  przejmuje  na  siebie  odpowiedzialność  za  wynikłe  szkody 
związane z przewozem uczniów. 

§ 5 



1. Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy: 
• Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę w przypadku opóźnienia w przewozie powyżej 30 minut w 

wysokości 0,5 % wartości umowy za dany miesiąc za każde 30 minut spóźnienia z winy Zleceniobiorcy 
• Za niewykonanie jednej tury przywozu lub rozwozu uczniów w wysokości  5 % wartości  umowy z 

danego miesiąca za każdy niewykonany przywóz lub rozwóz uczniów z winy Zleceniobiorcy

2.  Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącanie przez Zleceniodawcę kar umownych z wynagrodzenia    
     Zleceniobiorcy za przedmiot umowy. 
3.  Każdorazowe opóźnienie lub niezrealizowanie kursu opiekun zgłasza dyrekcji szkoły. 
4.  Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 15.000 zł gdy Zleceniodawca odstąpi od 
     umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca. 
5.  Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 10.000 zł w razie odstąpienia przez 
     Zleceniodawcę od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zleceniodawca za wyjątkiem 
     przypadków określonych w § 7. 
6.  Strony zachowują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone  
     powyżej kary umowne. 

§ 6 

 Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają:
0
           Sekretarki szkoły  – tel. (32) 332-71-69       – ze strony Zleceniodawcy,
1     ……………………………… – tel. ………………… ze strony Zleceniobiorcy.

§ 7 

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XI Kodeksu Cywilnego Zleceniodawca zastrzega sobie prawo 
do natychmiastowego odstąpienia od umowy w razie: 
1. wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy może 
nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w 
takim wypadku Zleceniobiorcy nie przysługują kary umowne określone w § 5 pkt. 6, 

2. ogłoszenia upadłości lub rozwiązania Zleceniobiorcy, 
3. wydania nakazu zajęcia majątku Zleceniobiorcy, 
4. utraty przez Zleceniobiorcę koniecznych uprawnień do realizacji przedmiotu umowy, 
5. naruszanie przez Zleceniobiorcę,  pomimo pisemnego upomnienia, obowiązków określonych w niniejszej 

umowie, 
6. rozwiązania Zleceniodawcy. 

§ 8 

Umowa obowiązuje na czas od 01 września 2011 r. do 29 czerwca 2012 r. 



 







§ 9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy: 

a) Prawo zamówień publicznych, 
b) Prawo o ruchu drogowym, 
c) Ustawa o transporcie drogowym, 
d) Prawo przewozowe, 
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia, 
f) Ustawa o ochronie danych osobowych, 
g) Kodeks Cywilny. 

0 2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
1 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. 

fakturach,  rachunkach,  notach  odsetkowych),  a  wskazanym  w  niniejszej  umowie  przyjmuje  się,  że 
prawidłowo podano termin określony w umowie. 

§ 10 

Wszystkie spory mogące wyniknąć w przyszłości, strony poddają orzecznictwu sądu właściwego dla siedziby 
Zleceniodawcy. 

§ 11 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jedna dla Zleceniodawcy, jedna dla 
Zleceniobiorcy. 

Załączniki: 

1. Wykaz zrealizowanych przejazdów. 

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA



Załącznik nr 1 do Umowy

Wykaz zrealizowanych przejazdów

Lp. Data trasa

Potwierdzenie 
wykonania usługi

/podpis upoważnionego 
pracownika/

Uwagi

przywóz 7.45

odwóz

13.45

15.45



Załącznik nr 2 do Umowy

Rozliczenie bezpłatnych kilometrów

Miesiąc ………………………….
Limit bezpłatnych kilometrów  …………….
Pozostałe do zrealizowania  kilometry z m-ca poprzedniego  ……..
R a z e m kilometry do zrealizowania  …………….

Realizacja bezpłatnych kilometrów: 

Data Trasa Cel wyjazdu
Potwierdzenie 

realizacji 
wyjazdu

Uwagi



Bezp atneł  kilometry nie wykorzystane przez Zleceniodawcę w czasie miesi caą  
rozliczeniowego b dę ą sumowane z nale nymiż  kilometrami w nast pnychę  okresach 
rozliczeniowych, nie wi ceję  niż przez trzy miesi ceą . .


