
 
 
 
Załącznik nr 3 do SIWZ 

Oznaczenie sprawy: ZSP-ś.3920.1.2012 
 

 
 UMOWA  

NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH  
-wzór- 

 
zawarta w dniu ……….  2012r. w śernicy pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w śernicy,  
ul. Leopolda Miki 37 zwanym dalej  „ZLECENIODAWC Ą"  reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły  
– mgr Jolantę Bieniek  a:  
…………………………………………………………………… 
zwanym w treści umowy „ZLECENIOBIORC Ą" w imieniu i na rzecz, którego  działa:    
……………………………………..   zam.  …………………………………………….…  
nr tel. ………………....    nr dowodu osobistego  ………………………. 
 
 
W wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku 
(j.t. Dz.U. z 2010r. nr 113, poz.759 z późn. 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 i odwozie  autobusem pod opieką opiekuna 51 uczniów 
Szkoły Podstawowej i 1 ucznia Gimnazjum /z Mysiej Góry/  do szkoły tj do Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w śernicy przy ul. Leopolda Miki 37. Uczniowie i opiekun winni mieć w autobusie 
zabezpieczone miejsca siedzące.  
Uczniowie będą oczekiwać na przystankach grupowych  w miejscach i o godzinie określonej w 
załączniku nr 2 do umowy. Uczniów naleŜy dowieźć do szkoły na godz. 745 
Opiekun doprowadza uczniów do szkoły i przekazuje nauczycielowi pełniącemu dyŜur w szatni. 
Odwóz uczniów pod opieką opiekuna odbędzie się o godz. 1345 oraz o godz. 1545  
Szczegółowy wykaz dzieci odwoŜonych  w poszczególnych godzinach zostanie przekazany   
 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.   
Uczniów naleŜy dowieźć do szkoły na godz. 7.45 i odwieźć po zajęciach o godz. 13.45 i o godz. 15.45 

2. Uczniów naleŜy dowieźć i odwieźć z Nieborowic Mysiej Góry, Kuźni Nieborowskiej i Nieborowic.  
3. Z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych Dyrektor szkoły moŜe odwołać kurs autobusu nie ponosząc  

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

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

5. Obowiązki opiekuna: zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie jazdy autobusem oraz w drodze z   
budynku szkoły do autobusu  i z  autobusu 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.     

6. Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób  
1. ………………………  licencja nr  ……………  z dnia  ……………………..r. 
2. ………………………  licencja nr  ……………. z dnia  …………………….. r. 

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

8. 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 śernicy. 
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9. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:  
• przewoŜenia uczniów autobusem w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, przestrzegając 

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

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

przewozu, 
• zapewnienia rezerwowego autobusu w przypadku awarii uŜywanego. Autobus rezerwowy nie moŜe 

odbiegać funkcjonalnością i liczbą miejsc od autobusu uŜytkowanego do przewozu dzieci, 
• kierowca autobusu jest zobowiązany mieć moŜliwość stałej łączności telefonicznej ze 

Zleceniodawcą, Policją i Pogotowiem Ratunkowym, 
• zapewnienia w autobusie osoby sprawującej opiekę nad uczniami w czasie przejazdu i w czasie 

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

• Współpracy  z Zamawiającym w zakresie przedmiotu zamówienia. 
   

       10. Zleceniodawca ma prawo do kontroli zgodności funkcjonowania rozkładów jazdy ze stanem faktycznym  
            (kontrola punktualności) w kaŜdym czasie w okresie obowiązywania niniejszej umowy na kaŜdej trasie.     
             Kontroli mogą dokonywać osoby upowaŜnione przez Dyrektora Szkoły. 

 
§ 2 

 
1. W razie awarii uniemoŜliwiającej lub opóźniającej przyjazd, kierowca natychmiast powiadamia opiekuna 

dzieci, z kolei opiekun powiadamia telefonicznie o zaistniałej sytuacji osobę upowaŜnioną przez Dyrektora 
Szkoły.  

§ 3 
 

1. Zleceniodawca płacić będzie Zleceniobiorcy naleŜność za faktycznie wykonaną usługę. 
2. Podstawą zapłaty za usługę przewozu uczniów będzie wystawiona na Zleceniodawcę faktura.  

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

bankowe Zleceniobiorcy nr ………………………………… 
6. Zleceniodawca nie wyraŜa 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 powyŜej 30 minut w 

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

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

2.  Zleceniobiorca wyraŜa zgodę na potrącanie przez Zleceniodawcę kar umownych z wynagrodzenia     
     Zleceniobiorcy za przedmiot umowy.  
3.  KaŜdorazowe 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 moŜliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyŜszającego zastrzeŜone   
     powyŜej kary umowne.  
 

§ 6 
 

 Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają: 
  
           Sekretarki szkoły  – tel. (32) 332-71-69       – ze strony Zleceniodawcy, 
     ………………………….  – tel.  ………     -  ze strony Zleceniobiorcy. 
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§ 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, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 

publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy moŜe 
nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych 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  03 września 2012 r. do 28 czerwca 2013 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 wyposaŜenia,  
f) Ustawa o ochronie danych osobowych,  
g) Kodeks Cywilny.  

 2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.  
 3. W przypadku rozbieŜności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. 

fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, Ŝe 
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 
2. Wykaz przystanków i godziny odjazdu autobusu 
 
 
 
 
 
ZLECENIODAWCA        ZLECENIOBIORCA 
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Załącznik nr 1 do Umowy 
Oznaczenie sprawy: ZSP-ś.3920.1.2012 
 
 

Wykaz zrealizowanych przejazdów 
 

 

 

Lp. 

 

 

Data 

 

 

trasa 

Potwierdzenie 

wykonania usługi 

/podpis upowaŜnionego 

pracownika/ 

 

 

Uwagi 

  przywóz 7.45   
 

odwóz 

13.45   
15.45   

  przywóz 7.45   
 

odwóz 
13.45   
15.45   

  przywóz 7.45   
 

odwóz 
13.45   
15.45   

  przywóz 7.45   
 

odwóz 
13.45   
15.45   

  przywóz 7.45   
 

odwóz 
13.45   
15.45   
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Załącznik nr 2 do Umowy 

 
Oznaczenie sprawy: ZSP-ś.3920.1.2012 
 
 
 

Przystanki i godziny odjazdu autobusu szkolnego 
                              

 

Nazwa przystanku 

 

Godzina 

odjazdu  

 

 

uwagi 

Dojazd do szkoły 

Nieborowice                             - Mysia Góra 722  

Kuźnia Nieborowska                - ul.Knurowska        730  

Kuźnia Nieborowska                - ul.Knurowska II    731  

Kuźnia Nieborowska                - ul.Krywałdzka       737  

Nieborowice                             - ul.Główna /sklep 739  

Nieborowice                             - ul.Główna /przedszkole 740  

Nieborowice                             - ul.Główna /krzyŜ 742  

śernica                                     - szkoła 745  

Powrót ze szkoły 

I kurs 

śernica                                   - szkoła 1345  

Nieborowice                           - ul.Główna /krzyŜ 1348  

Nieborowice                           - ul.Główna /przedszkole 1350  

Nieborowice                           - ul.Główna /sklep 1351  

Kuźnia Nieborowska              - ul.Knurowska        1357  

Kuźnia Nieborowska              - ul.Knurowska II     1359  

Nieborowice                           - ul.Krywałdzka       1405  

II kurs 

śernica                                  - szkoła             1545  

Nieborowice                          - Mysia Góra 1552  

Kuźnia Nieborowska             - ul.Knurowska          1600  

Kuźnia Nieborowska             - ul.Knurowska II      1601  

Nieborowie                            - ul.Krywałdzka        1607  

Nieborowice                          - ul.Główna /sklep 1609  

Nieborowice                          - ul.Główna/przedszkole 1610  

Nieborowice                          - ul.Główna/krzyŜ 1613  
 
 
 
 

    


