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Umowa Nr EDU.IV.4464.2.2021.GS 

 

 

Zawarta w dniu ……………… 2021 roku pomiędzy Gminą Korfantów, ul. Rynek 4, 48-317 

Korfantów, NIP 753-238-27-09, reprezentowaną przez: 

Janusza Wójcika  – Burmistrza Korfantowa 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a Firmą ……………………………………………………………………………………………………………………………..   

NIP ………………………………  reprezentowaną przez: 

……………………………………… – właściciela  

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć, zgodnie ze złożoną w 

zapytaniu ofertą cenową, usługę w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu 

gminy Korfantów do Zespołu Szkół Specjalnych w Nysie przy ul. Grodkowskiej 54  wraz z 

zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2021/2022. 

1. Szacuje się, że średnie dzienne przejazdy autobusu będą wynosiły razem około 125  km. 

2. Autobus będzie obsługiwał trasę dowozu i odwozu dzieci do i z Zespołu Szkół Specjalnych 

w Nysie przy ul. Grodkowskiej 54 . 

3. Długość i ilość tras, a wraz z tym dzienna ilość kilometrów, może ulec zmianie po 

ostatecznym przyjęciu planu lekcji oraz zweryfikowaniu ilości dzieci dowożonych na trasie. 

Zamawiający nie pokrywa kosztów przejazdu autobusów z bazy do pierwszej miejscowości z 

trasy i z ostatniej miejscowości do bazy. 

4. Wykonawca zapewnia dzieciom opiekę w czasie dowozu. Szczegółowy harmonogram, 

zawierający godziny odjazdów i przyjazdów oraz przystanków Zamawiający będzie 

dostarczać Wykonawcy zgodnie z organizacją pracy szkoły. 

5. Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby: 

- na trasie kursowały autobus z ilością miejsc siedzących zgodnie z zapytaniem ofertowym, 
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- w przypadku awarii autobusu na trasie przejazdu niezwłocznie zapewnił autobus zastępczy 

na własny koszt, 

- był dyspozycyjny w przypadku losowych zmian czasowych godzin dowozu i odwozu uczniów 

ze szkoły, 

- świadczył usługę o odpowiednim standardzie oraz odpowiednimi środkami 

transportowymi, zapewniającymi bezpieczeństwo przejazdu uczniów. 

6. Pojazd samochodowy przeznaczony do wykonywania czynności na drodze powinien być 

wyposażony w sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej widoczny z wszystkich stron pojazdu 

nie powodujący oślepiania innych użytkowników ruchu. 

 

§ 2 

Z przewozu, o którym mowa w § 1 korzystać będą dzieci i młodzież z terenu Gminy 

Korfantów. 

§ 3 

Za usługi określone w § 1. Zamawiający płacić będzie Wykonawcy należność  

w wysokości ……………… zł (słownie: ………….. złote …………../100) brutto (w tym podatek VAT  

w wysokości …%) za 1 km przewozu. Wartość umowy nie może przekroczyć kwoty ……… zł 

brutto.  

§ 4 

1. Należność za wykonaną usługę realizowana będzie przelewem na podstawie faktur VAT, 

wystawianych przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu w terminie 21 dni po 

otrzymaniu faktury wraz z wykazem ilości kilometrów stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy.  

2. Należność za wykonaną usługę będzie przekazywana na rachunek bankowy nr 

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

3. Wykonawca na żądanie zamawiającego przedłoży do wglądu karty drogowe z losowo 

wybranych dni celem potwierdzenia ilości wykonanych kilometrów na trasie.  
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§ 5 

Strony uważają za wiążące wszystkie warunki zamieszczone w zapytaniu ofertowym  

i zobowiązują się do ich stosowania w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że autobusy, którymi będzie realizowany przedmiot umowy 

spełniają warunki określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 

(Dz.U. z 2019r. poz.2022 z późn. zm.) na podstawie art. 66 ust. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r.  Prawo  o  ruchu  drogowym (Dz.U. z 2019r. poz. 4265 z poźn.zm.). 

2. W przypadku awarii, kolizji autobusu lub innej sytuacji losowej mającej wpływ na 

sprawność autobusu Wykonawca w krótkim czasie (do 40 min.) podstawi autobus zastępczy 

spełniający wymogi wymienione w ust. 1. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych osób. 

 

§ 7 

Strony ustalają kary umowne: 

1. Za opóźnienie w rozpoczęciu trasy od 15 do 30 minut, Wykonawca zapłaci karę  

w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych). Przez rozpoczęcie trasy rozumie się 

podstawienie autobusu w pierwszej miejscowości trasy. 

2. Za opóźnienie w rozpoczęciu trasy od 30 do 60 minut, Wykonawca zapłaci karę  

w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych).  

3. Za nie podstawienie autobusu, Wykonawca zapłaci karę w wysokości  1 000,00 zł (słownie: 

tysiąc złotych). Opóźnienie w rozpoczęciu trasy powyżej 60 min. traktowane jest na równi z 

nie podstawieniem autobusu.  

4. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 30% 

wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 niniejszej umowy.  

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto, 

określonej w §3 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego. 
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6. Zamawiający  może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary 

umowne. 

7. Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 8 

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie przewozu 

wskutek działania siły wyższej, jak np.: gołoledź, zaspy, śnieżyce, ulewy. 

2. Kursy niewykonane nie będą wliczane do rachunku za przewóz. 

 

§ 9 

1. Niniejszą umowę zawiera się na czas od 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r.   

2. Wyżej podany okres realizacji zamówienia obejmuje tylko dni nauki w szkole (nauka 

stacjonarna) odliczając dni wolne od zajęć szkolnych (ferie, wakacje, święta) oraz dni 

ustalane przez dyrekcje szkoły.  

§ 10 

Strony dopuszczają zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

1. zmiany stawki VAT oraz innych przepisów prawa mających znaczenie dla umowy; 

2. zmian szacunkowej średniej tygodniowej ilości kilometrów (długości i ilości tras), 

wynikającej ze zmiany planu lekcji oraz ilości uczniów dowożonych na trasie, bądź 

utrudnień komunikacyjnych wynikających np. z remontu drogi, mostu; 

3. inne zmiany, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy przy 

dochowaniu należytej staranności.  

 

§ 11 

W prawach nienormowanych umową, stosuje się przepisy Prawa przewozowego i Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 12 

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz 

osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

mailto:edukacja@korfantow.pl


GMINA KORFANTÓW Rynek 4, 48-317 Korfantów 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 
Urząd Miejski w Korfantowie    

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych  

 tel. 77 43 43 820-821, fax 77 43 43 817, e-mail: edukacja@korfantow.pl  

 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu 

Wykonawcy. 

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

Zamawiający:         Wykonawca: 
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Załącznik nr 1 

do umowy nr EDU.IV.4464.2.2021.GS 

z dnia …………….. 2021 roku 

 

Zestawienie kilometrów wykonanych w ramach przewozu uczniów z terenu Gminy Korfantów do 

szkół w roku szkolnym 2021/2022 w miesiącu ……….. . 

 

Dzień 
miesiąca 

Ilość kilometrów  wykonana  
w dniu 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  
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25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

Łącznie:   

 
 
 
 
…………………………………………                                                        ………………………………………. 
 
        Miejscowości i data      Podpis Wykonawcy  
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