
 

Załącznik nr 5  

 
W Z Ó R    U M O WY  Nr .................... 

zawarta w dniu ……………… pomiędzy: 

GMIN Ą LĘDZINY,  

43-143 Lędziny ul. Lędzińska 55, NIP: 646-10-30-597, REGON: 276258256, którą reprezentuje : 

Burmistrz Miasta L ędziny – Krystyna Wróbel 

zwany dalej „Zamawiaj ącym” , 

a 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 z siedzibą w : 

…………………………………………………………………………………………, 

którą reprezentuje: 

………………………………………………………………………………………………………… 

zwany dalej „Wykonawcą” o następującej treści: 

W wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień o wartości nie 
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem 
120.25.2017 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 21.06.2017 r., została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi stanowiące przedmiot zamówienia 
publicznego pn.: 

Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lędziny 
do szkół i placówek w Lędzinach, Tychach, Mysłowicach 

 
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest zapewnienie przez Wykonawcę przewozu pojazdami 
przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na 
terenie Gminy  Lędzin z miejsca zamieszkania na zajęcia– w roku szkolnym 2017/2018, na trzech trasach: 

CZĘŚĆ A 

Usługa obejmuje dowóz uczniów niepełnosprawnych na trasach: 

  Trasa pierwsza – 21uczniów z terenu miasta Lędziny do: 

− 15  uczniów - Szkoła Podstawowa z O. I. nr 1 w Lędzinach, ul. Paderewskiego 5, 
− 5 uczniów - Gimnazjum z O. I. nr 2 w Lędzinach, ul. Hołdunowska 72. 
− 1 uczeń  – Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach ul. Pokoju 4 

Dzienna długość trasy (dowóz i odwóz) – ok. 95 km. 
Okres świadczenia usługi obejmuje rok szkolny 2017/2018 tj. ok. 190 dni 



 

Jeden z uczniów porusza się na wózku inwalidzkim, w związku z czym w pojeździe konieczne jest 
zapewnienie miejsca na przechowywanie złożonego wózka (z zabezpieczeniem przed jego przesuwaniem się 
w czasie jazdy). 

 

CZĘŚĆ B 

Usługa obejmuje dowóz uczniów niepełnosprawnych na trasach: 

Trasa trzecia – 1 uczeń z terenu miasta Lędziny do: 
− 1 uczeń - Szkoła Specjalna w Mysłowicach, ul. B. Wały 4,   zajęcia odbywać będą się w  Ośrodku 

Rehabilitacyjno – Opiekuńczym ul. Laryska 7 Mysłowice 
Dzienna długość trasy (dowóz i odwóz) – ok. 35 km. 
Okres świadczenia usługi obejmuje rok szkolny 2017/2018 tj. ok. 190 dni. 
Jeden z uczniów porusza się na wózku inwalidzkim. 

CZĘŚĆ C 

 Usługa obejmuje dowóz uczniów niepełnosprawnych na trasach: 

Trasa czwarta – 4 uczniów z terenu miasta Lędziny do: 
− Miejskie Przedszkole z O. I. nr 1 w Lędzinach, ul. Stadionowa 1, trasa ok  10 km. (dowóz i odwóz) 

 Okres świadczenia usługi obejmuje rok tj. od 01.09.2017 r.  – do 31.08.2018 r. 

 
§ 2 

Termin realizacji umowy: 
CZĘŚĆ A, B,  –  04.09.2017 r. - 30.06.2018 r. zgodnie z jego organizacją w danej szkole. 
CZĘŚĆ C –  01.09.2017 r. – 31.08.2018 r. 
 

§ 3 
1.Wykonawca zobowiązuje się należycie wykonać usługę objętą przedmiotem niniejszej umowy oraz 
zapewnić pełne bezpieczeństwo przewożonych osób - niepełnosprawnych dzieci poprzez zatrudnienie na 
koszt i ryzyko Wykonawcy wykwalifikowanego opiekuna na czas przewozu. 
2.Lista dzieci przewożonych w ramach przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3.O wszelkiego rodzaju zmianach mogących mieć wpływ na liczbę tras lub zmianę rozkładu jazdy, 
liczby dowożonych dzieci niepełnosprawnych, Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie po 
otrzymaniu informacji od szkoły/ośrodka lub rodzica/opiekuna. 

 
§ 4 

1.Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia, kwalifikacje                                
i zezwolenia wymagane do przewożenia osób (dzieci) niepełnosprawnych 

2.Usługi objęte niniejszą umową mają być świadczone środkami transportu przystosowanymi do 
przewozu dzieci niepełnosprawnych, w tym także na wózkach inwalidzkich, spełniającymi wymogi 
bezpieczeństwa i Ustawy o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2183), oraz wykonywane 
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do ich świadczenia. 

3.W razie wystąpienia jakiejkolwiek awarii pojazdu uniemożliwiającej prawidłowe wykonanie 
przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni na własny koszt pojazd zastępczy spełniający wymagania 
określone w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4.Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo i opiekę oraz pomoc uczniom w trakcie wsiadania  
i wysiadania z pojazdu, doprowadzenie dziecka na zajęcia oraz odebranie dziecka z zajęć  
w szkole/ośrodku. 

 
§ 5 

1.Przewóz uczniów odbywać się będzie zgodnie z organizacją zajęć w szkołach . 

2.Godziny odbioru dzieci niepełnosprawnych z domu ustala Wykonawca 
z rodzicami/opiekunami. 

3.Godziny odbioru dzieci niepełnosprawnych ze szkoły/ośrodka ustala Wykonawca 
ze szkołą/ośrodkiem. 



 

4.Liczba uczniów objętych dowożeniem zgodnie z załącznikiem nr 1 może zwiększyć się maksymalnie 
o dwoje dzieci na każdej trasie. Po każdej zmianie Zleceniodawca przedłoży Wykonawcy aktualny 
wykaz uczniów. 

5.W przypadku zmian w składzie dowożonych uczniów Wykonawca zobowiązuje się do dowożenia 
uczniów, zgodnie ze zmienionym wykazem od następnego dnia po otrzymaniu informacji o zmianie, 
chyba że Zamawiający określi termin późniejszy. 

6.Wykonawca opracuje rozkład jazdy według wykazu uczniów stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy. 

7.Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy wynikających 
z aktualizacji wykazu uczniów do przedłożenia zaktualizowanego rozkładu jazdy Zamawiającemu oraz 
rodzicom dowożonych uczniów. 

8.Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w 
wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała lub śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością 
Wykonawcy. 

Zamawiający ma prawo do rutynowej kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie, 
a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz 
stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego). 

 

§6 

1.Wykonawca wykona cały zakres usług, stanowiący przedmiot umowy siłami własnymi
1
. 

2.Wykonawca zrealizuje zakres usług przy pomocy następujących podwykonawców:……………… 

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez Podwykonawców warunków umowy oraz 
odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne. 

 
§ 7 

1.Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, przy 
uwzględnieniu organizacji zajęć w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach wynosi: 

CZĘŚĆ A 

a)MIESIĘCZNIE: 
netto:   .............................................................. zł 

podatek VAT:  .............................................................. zł 

brutto:   .............................................................. zł/ 

b)ŁĄCZNIE, tj.: cena oferty a) x 10: 

netto:   .............................................................. zł 

podatek VAT:  .............................................................. zł 

brutto:   .............................................................. zł/ 

słownie zł ................................................................................................................... 

CZĘŚĆ B 

a) MIESIĘCZNIE: 

                                                 
1

 Zgodnie ze złożoną ofertą 



 

netto:   .............................................................. zł 

podatek VAT:  .............................................................. zł 

brutto:   .............................................................. zł/ 

b) ŁĄCZNIE, tj.: cena oferty c) x 10: 

netto:   .............................................................. zł 

podatek VAT:  .............................................................. zł 

brutto:   .............................................................. zł/ 

słownie zł ................................................................................................................... 

CZĘŚĆ C 

a) MIESIĘCZNIE: 
netto:   .............................................................. zł 

podatek VAT:  .............................................................. zł 

brutto:   .............................................................. zł/ 

b) ŁĄCZNIE, tj.: cena oferty d) x 12: 

netto:   .............................................................. zł 

podatek VAT:  .............................................................. zł 

brutto:   .............................................................. zł/ 

słownie zł ................................................................................................................... 

Wynagrodzenie obejmuje: koszty przewozu dzieci, zapewnienie im opieki, koszty ubezpieczenia pojazdu, 
podatki oraz naprawy i remonty pojazdu. 

 
§ 8 

1.Zamawiający zobowiązuje się uregulować wynagrodzenie, o którym mowa w § 7, 
w miesięcznych ratach, na podstawie otrzymanej za dany miesiąc od Wykonawcy faktury VAT, wystawionej 
na: Gmina Lędziny, ul. Lędzińska 55, NIP 646-10-30-597, w terminie 30 dni od daty jej wpływu oraz po 
potwierdzeniu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy na Karcie przewozu, której wzór 
stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

2.Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. 

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonej faktury i jej realizacji dopiero po wyjaśnieniu 
ewentualnych wątpliwości - w tym przypadku nie obowiązuje trzydziestodniowy  termin określony w ust. 1. 

§ 9 
1.W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania postanowień niniejszej umowy przez 
Wykonawcę, Zamawiający naliczy kary umowne w następujących wysokościach: 

a)Za każdorazowe niewykonanie przewozu w danym dniu: 0,1% łącznej wartości zamówienia 
brutto; 



 

b)Za każdorazowy brak opiekuna w czasie przewozu, który posiada wymagane kwalifikacje: 0, 1% 
łącznej wartości zamówienia brutto; 

c)Za brak czystości pojazdów w momencie rozpoczęcia pracy przewozowej 100 zł za każdy 
przypadek (kary nie nalicza się podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych); 

d)Za wykonanie kursu pojazdem niespełniającym wymogów określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia – 0,1% łącznej wartości zamówienia brutto; 

e)Za niepodstawienie w czasie do 30 minut pojazdu zastępczego do miejsca, w którym kurs został 
niewykonany lub przerwany – 200 zł za każdy przypadek. 

2.Naliczenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość naliczonej kary umownej. 

Maksymalna wysokość kary umownej nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego za okres 1 
roku. 
 

§ 10 
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1.Wykonawcy: 

a)Jeżeli Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty za faktury i mimo wezwania Wykonawcy 
zwleka z zapłatą dłużej niż 2 miesiące. 

b)Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków 
wynikających z umowy 

2.Zamawiającemu: 

a)Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał prace i ich nie wznowił, mimo wezwań 
Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. 

b)W przypadku pięciokrotnego stwierdzenia nieprawidłowego  lub nieterminowego wykonania prac 
objętych umową w okresie jednego miesiąca, 

c)Jeżeli suma kar umownych, należnych od Wykonawcy przekroczy 20% wynagrodzenia 
całkowitego brutto określonego w §7. 

d)W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

e)Rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 

3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o wskazanych powyżej okolicznościach; 

 
§ 11 

1.Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność 
wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, tj. spowodowanych: 

a)zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych 
orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w 
jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego 
lub faktycznego, 
b)siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu 
najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości 
lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich 
starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań 
umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. 



 

2.Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym 
mowa w § 7, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku od towarów i 
usług. 

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia niniejszej 
przesłanki, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z 
terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 
towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 
stawki podatku od towarów i usług. 
3.Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 12 

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 13 

Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z wykonaniem 
umowy, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, wszelkie spory wynikłe na tle realizacji 
niniejszej umowy poddają orzecznictwu Sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 14 
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
 

Z a m a w i a j ą c y:       W y k o n aw c a: 
 

 

 

 

 


