
Załącznik nr 4 

 

UMOWA NR ……………. 

O USŁUGI DOWOZU I ODWOZU 
 

Zawarta w dniu............................2020 r. w Stawiszynie pomiędzy 

Gminą i Miastem Stawiszyn reprezentowaną przez: 

Grzegorza Kaczmarka –Burmistrza Stawiszyna przy kontrasygnacie Anny Manikowskiej - 

Skarbnika Gminy i Miasta Stawiszyn  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a …............................................................................................................................................ 

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

zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przewozu własnym autobusem dzieci                

i młodzieży z miejscowości Piątek Wielki, Piątek Mały-Kolonia, Piątek Mały, Pólko, Ostrówek, 

Złotniki Małe-Kolonia, Złotniki Małe i Werginki do i z Szkoły Podstawowej w Stawiszynie oraz do                      

i z Przedszkola  w Stawiszynie. 

2. Szczegółowy rozkład przejazdów ustala Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola             

w Stawiszynie, w porozumieniu z Dyrektorem Publicznego Przedszkola Samorządowego                        

w Stawiszynie, a akceptuje Burmistrz Stawiszyna. 

3. Długość trasy może ulegać doraźnym korektom wynikającym ze zmian w planie lekcji, absencji 

uczniów, zmiany kilometrów czy ilości dowożonych uczniów itp. i będzie na bieżąco uzgadniany         

z Wykonawcą. 

 

§ 2 

1.Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia osoby do  sprawowania opieki nad dziećmi w czasie 

przewozów. 

2.W ramach obowiązków osoby sprawującej opiekę nad dziećmi dowożonymi będzie  m.in.: 

a) dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w pojeździe 

b) zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie jazdy 

c) zapewnienie bezpieczeństwa przy wsiadaniu i wysiadaniu uczniów z pojazdu 

d) w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów –niedopuszczenie do ich 

przewozu. 

 

§ 3 

Wykonawca wykona przedmiot umowy w dni nauki szkolnej w okresie od dnia 1 września 2020 roku 

do dnia 25 czerwca 2021 roku. 

 

§ 4 

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 przysługuje 

wynagrodzenie dzienne w wysokości -.............................zł brutto 

/słownie zł............................................................................................/brutto 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 zawiera podatek VAT w ustawowej wysokości. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 płatne będzie po przedłożeniu przez Wykonawcę 

wystawianej raz w miesiącu faktury/rachunku wraz z dołączonym do niej zestawieniem przejazdów  

potwierdzonych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stawiszynie. 

4. Zapłata następować będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazanym 

na fakturze VAT/rachunku wystawionym przez Wykonawcę. 

5. Faktury będą wystawiane na Gminę i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, 

NIP 968-094-37-38. 



§ 5 

1. Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w trakcie jego wykonania zaistnieją okoliczności 

uniemożliwiające jego wykonanie zgodnie z treścią niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o takich przeszkodach oraz zapewnić uczestnikom 

uczniom przewóz zastępczy. 

2.W przypadku nie zapewnienia przez Wykonawcę przewozu zastępczego, Zamawiający zorganizuje 

go sam, a kosztami obciąży Wykonawcę. 

 

§ 6 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej osobie bez zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 7 

Każdej ze stron umowy przysługuje prawo wcześniejszego rozwiązania umowy za uprzednim 

miesięcznym okresem wypowiedzenia, dokonanym na piśmie. 

 

§ 8 

Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy naliczona będzie kara umowna           

w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

 

§ 9 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§ 10 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz         

w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 

2.Wszelkie spory na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa dla Zamawiającego       

i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 Podpis Zamawiającego     Podpis Wykonawcy  

 

 

 

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


