
Załącznik nr 2

UMOWA - wzór
„Zorganizowanie bezpiecznego przewozu dzieci i młodzieży z terenu gminy Lubrza

w czasie wakacji.”
zawarta w dniu …………..r. w Lubrzy pomiędzy:

- 
a

zwaną dalej „Przewoźnikiem” 

zawarta została umowa o treści następującej:

§ 1
Przedmiot umowy

Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  świadczenie  usług  przewożenia  dzieci  w  okresie  wakacji
zimowych i  wakacji  z  terenu Gminy Lubrza  umożliwiających realizację  zadań wynikających z
zorganizowania czasu wolnego w okresie wakacji.

§ 2
1. W ramach umowy Przewoźnik zobowiązuje się do:
1) zabierania dzieci we wskazanym dniu w poszczególnych miejscowościach tj. Lubrza, Trzebina,

Dytmarów,  Krzyżkowice,  Skrzypiec,  Olszynka,  Nowy  Browiniec,  Prężynka,  Jasiona  oraz
ustalonej wcześniej godzinie,

2) przewożenie  dzieci  wskazaną  i  ustaloną  wcześniej  trasą  oraz  ich  odwiezienie  do  miejsca
zamieszkania,  tj.  Lubrza,  Trzebina,  Dytmarów,  Krzyżkowice,  Skrzypiec,  Olszynka,  Nowy
Browiniec, Prężynka, Jasiona,

3) Wykonawca w przypadku awarii, zapewnia wprowadzenie autobusu zastępczego w okresie 1
godziny.

4) Opiekę  nad  dziećmi  w  czasie  przewozu  zapewni  koordynator  usług  przewozowych
w  porozumieniu  z  opiekunami.  Opiekunowie  zobowiązani  są  do  ścisłej  współpracy  z
kierowcami autobusów.

5) Z przewozów mogą korzystać również opiekunowie dzieci.
2. Przewóz odbywać się będzie max do 300 km od siedziby Urzędu Gminy Lubrza ul. Wolności 73,

48-231  Lubrza  z  możliwością  jej  zwiększenia  w  przypadku,  gdy  nastąpi  zmiana  w  planie
przewozu.

§ 3
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy strony ustalają od dnia  …………..r.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy strony ustalają na dzień ………..r.

§ 4
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Przewoźnika jest  ……………...
2. Osobą uprawnioną do koordynacji działań i kontroli po stronie Zamawiającego jest ………….. 

§ 5
Wynagrodzenie

1. Zamawiający  zapłaci  wynagrodzenie  ustalone  na  podstawie  ilości  faktycznie  wykonanych  i
potwierdzonych wozokilometrów oraz ceny jednostkowej wyszczególnionej w ofercie.

2. Cena jednostkowa wyszczególniona w ofercie za 1 km świadczenia usługi wynosi łącznie z
podatkiem VAT: …..zł, (słownie: ) w tym podatek VAT 8 % w kwocie …... zł,

3. Szacunkowa łączna wartość umowy wyniesie ………. zł brutto (słownie: …. zł 00/100).
4. W sytuacji  ustawowej zmiany stawki podatku VAT, podatek VAT wyszczególniony w ust.  2



zostanie zmieniony na aktualnie obowiązujący a wartość umowy brutto zostanie odpowiednio
dostosowana.

§ 6
Warunki płatności

1. Rozliczanie  wykonanej  usługi  będzie  się  odbywało  na  podstawie  faktur  częściowych,
obejmujących każdorazowy wyjazd.

2. Zapłata będzie następowała w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Przewoźnika.
3. Przewoźnik  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  Zamawiającemu  faktur  w  ciągu  7  dni  od  jej

wystawienia 
4. Za nieterminowe płatności faktur, Przewoźnik ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
5. Za termin zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7
Kary umowne

1. Przewoźnik jest zobowiązany wypłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika w wysokości 10 %

wynagrodzenia umownego brutto,
2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego

brutto za każdy dzień zwłoki,
2. W przypadku, gdy szkoda przewyższa naliczone kary umowne Zamawiający zastrzega sobie

prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach określonych w Kodeksie
Cywilnym.

3. Zamawiający  zapłaci  Przewoźnikowi  kary  umowne  w  razie  odstąpienia  od  umowy  przez
Zamawiającego  w innych  przypadkach,  niż  określone  w  §  9  umowy  z  przyczyn,  za  które
Przewoźnik nie odpowiada, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto.

§ 8
Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Przewoźnik przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy i

przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,
2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych  okolicznościach.  W  takim  wypadku  Przewoźnik może  żądać  jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3) Przewoźnik wykonuje  usługę  przewidzianą  niniejszą  umową  w  sposób  niezgodny
z niniejszą umową.

2. Przewoźnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1) nie  wywiązuje  się  z  obowiązku  zapłaty  faktur  VAT  mimo  dodatkowego  wezwania

w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,
2) zawiadomi  Przewoźnika,  iż  wobec zaistnienia  uprzednio  nieprzewidzianych okoliczności

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Przewoźnika.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9
Zmiana umowy

Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  niniejszej  umowy,  wymagają  aneksu  sporządzonego



z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie  spory,  mogące  wyniknąć  z  tytułu  niniejszej  umowy,  będą  rozstrzygane  przez  sąd
miejsca wykonywania umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2018, poz. 1986) oraz Kodeksu cywilnego 
o ile przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Przewoźnika.
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