
WZÓR 

 UMOWA NR  
 

 W dniu …r. pomiędzy Gminą Głubczyce reprezentowaną przez Zarząd Oświaty Kultury i 

Sportu w Głubczycach przy ul. Olimpijskiej 1, w imieniu którego działa Dyrektor Stanisław 

Krzaczkowski  zwanym w dalszej treści Zamawiającym 

a 

…………..zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” zawarta została umowa następującej treści 

: 

 

 
§ 1 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr 

………….. z dnia ……………. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień 

publicznych. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie opieki dzieciom w czasie przewozu do 

publicznych przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Głubczyce na podstawie umowy o 

świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Gminą 

Głubczyce i Powiatem Głubczyckim, a PKS w Głubczycach Sp. z o.o. 

2. Wykonawca  zobowiązuje się do wykonywania czynności będących przedmiotem niniejszej umowy 

zgodnie ze SIWZ z zachowaniem należytej staranności i zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi na liniach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ. 
 

§ 2 

Umowa została zawarta na czas oznaczony i obowiązuje w okresach od dnia 02.01 do 21.06. 2019r.                 

i od 02.09 do 20.12.2019r. 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie umowne ustalone na podstawie materiałów  przetargowych  za  realizację 

przedmiotu  umowy  w   przewidywanym  zakresie (184 dni sprawowanej opieki na wszystkich 

liniach w czasie przewozu dzieci ) wynosi …… zł. brutto (słownie : ……… złotych) w tym 23 % 

podatku VAT t j. ………..zł., pozostaje jedynie jako element postępowania przetargowego. 

2. Wynagrodzenie miesięczne za wykonanie przedmiotu umowy określone w §1 regulowane będzie 

na podstawie ceny jednostkowej brutto t.j …… zł za 1 dzień sprawowania opieki w czasie 

przewozu na wszystkich liniach pomnożonej przez ilość dni przewozu dzieci w danym miesiącu. 

3. Cena jednostkowa za 1 dzień  sprawowania opieki określony w ust. 2 nie może być zmieniana 

przez czas trwania umowy. 

§ 4 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności określone szczegółowo w załącznik Nr 1 do 

niniejszej umowy. 

2. Oświadczenie o zatrudnieniu opiekunów na podstawie umowy o pracę wraz z podpisanymi przez 

nich zakresami czynności, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania 

niniejszej umowy.  

3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w zakresie 

obowiązków czynności opiekuna poprzez żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogu. 

4. Nieprzedłożenie wymaganego oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 i 3 w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego  będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie skutkować naliczeniem kary umownej dla 

Wykonawcy w wysokości 1000 zł. brutto. 



5. W przypadku zmiany opiekuna  w czasie trwania umowy, dokumenty, o których mowa w ust.2 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 5 dni od zaistniałej zmiany. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy oświadczeń, o których mowa 

powyżej w każdym czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. W przypadku dwukrotnego nieprzedłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 i 3 

Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy. 

 
§ 5 

1. Rozliczenie za świadczone usługi przewozu, następować będzie w okresach miesięcznych. 

2. Zapłata za zrealizowaną miesięczną część zamówienia nastąpi po jej wykonaniu przelewem, na 

konto Wykonawcy w terminie ……dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z 

konta Zamawiającego. 

Do faktury winny być dołączone dzienniki przewozu prowadzone przez opiekunów. 

3. Miesięczna zapłata za świadczone usługi określana będzie na podstawie ilości faktycznych dni 

sprawowania opieki w czasie trwania dowozu dzieci do publicznych przedszkoli, szkół 

podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Głubczyce w danym miesiącu. 

4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami w 

ustawowej wysokości. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany w przewozach objętych niniejszą umową, w tym zmiana harmonogramu 

dowozu, Zamawiający będzie zgłaszał dla Wykonawcy najpóźniej na 7 dni przed 

wprowadzeniem zmiany. 

2. W przypadku zmiany harmonogramu przewozu dzieci ze względu na okoliczności, których nie 

można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający niezwłocznie powiadomi 

Wykonawcę o zaistniałych okolicznościach, zobowiązując Wykonawcę do realizacji opieki wg 

zaleceń Zamawiającego. 

 

§ 7 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania terminu 

wypowiedzenia w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków przez Wykonawcę, (osoby, 

którym powierzono sprawowanie opieki), a w szczególności w przypadku stwierdzenia rażących 

uchybień w zakresie wykonania obowiązków określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej 

umowy lub w przypadku braku opiekuna dzieci w czasie przewozu.  

2. Strony mogą rozwiązać niniejszą umową z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie jest 

możliwe z przyczyn od Zamawiającego niezależnych, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, strony mogą za porozumieniem odstąpić od umowy w terminie miesiąca 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie wykonanej części umowy. 

 

§ 8 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy, strony zobowiązują się 

zapłacić kary umowne w następujących przypadkach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §3 ust.1, gdy Zamawiający rozwiąże bez wypowiedzenia lub 

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 

określonego w §3 ust.1 w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, 

za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający z zastrzeżeniem, o którym mowa w §7 ust. 3. 

3. Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia należnego za dany dzień sprawowania 

opieki, w którym Wykonawca nie zapewni opieki chociażby na jednej linii w czasie przewozu 

dzieci. 



4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 9 

1. Wykonawca podczas wykonywania usługi ponosi odpowiedzialność za szkody zamawiającego 

lub osób trzecich, w tym przewożonych dzieci powstałe w związku z realizacją zamówienia. 

2. Przewóz dzieci wraz ze sprawowaną opieką, realizowany będzie autobusami PKS w 

Głubczycach. 

3. W celu realizacji postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapewni osobom sprawującym 

opiekę przejazd autobusami PKS na liniach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ na własny 

koszt. 

4. Zamawiający zastrzega sobie również uprawnienie kontroli pracy opiekunów podczas przewozu 

uczniów. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz  

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści umowy na podstawie  

art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawartych w SIWZ opracowanej dla 

przedmiotowego zamówienia. 

3. Spory, jakie mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, strony będą 

rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia strony poddadzą je 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

          Zamawiający                                                             Wykonawca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do wzoru umowy Tr ……. 

Tr. 371.13.2018 

Zakres obowiązków opiekuna uczniów 

w trakcie realizacji dowozu i odwozu 

 

1. Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania lub wysiadania ze 

środka transportu oraz w trakcie przejazdu. Opiekun winien posiadać imienną listę uczniów 

dowożonych (wsiadających) z danej miejscowości objętej trasą dowozu. 

2. W trakcie wykonywania czynności związanych z opieką, ściśle współpracuje z kierowcą pojazdu 

w zakresie bezpieczeństwa przewozu a mianowicie: 

a) w trakcie realizacji przewozu przebywa wewnątrz środka transportu, 

b) w trakcie wsiadania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu, otwiera przednie drzwi i   wychodzi 

na zewnątrz nadzorując prawidłowy przebieg wsiadania. 

c) sprawdza, czy w miejscu wsiadania nie występują jakiekolwiek zagrożenia dla wsiadających, 

d) nadzoruje wsiadania uczniów służąc w razie potrzeby pomocą przestrzegając zasady, że w 

pierwszej kolejności wsiadają uczniowie młodsi, 

e) po wejściu wszystkich uczniów do pojazdu opiekun sprawdza, czy uczniowie zajęli miejsca 

(siedzące i stojące wg wskazania), 

f) po zamknięciu drzwi pojazdu oraz sprawdzeniu, czy zamknięte są drzwi tylne – awaryjne, 

opiekun przekazuje sygnał kierowcy do kontynuowania jazdy, 

g) w trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe 

podejmując skuteczną interwencję w razie jego naruszenia. W razie konieczności, w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa, opiekun ma prawo do podjęcia decyzji o zatrzymaniu pojazdu w 

celu przywrócenia bezpiecznych warunków jazdy. W takim przypadku kierowca zobowiązany 

jest do zatrzymani pojazdu w najbliższym miejscu nie zagrażającym bezpieczeństwu na 

drodze, 

h) przywrócenie ładu i bezpieczeństwa w pojeździe należy dokonać bez jakichkolwiek form 

przemocy fizycznej, 

i) w trakcie wysiadania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu opiekun otwiera drzwi  pojazdu i 

wychodząc na zewnątrz sprawdza, czy zachowane są warunki bezpiecznego wysiadania, a w 

szczególności czy poruszające się po drodze pojazdy nie stanowią zagrożenia dla 

wysiadających, 

j) nadzoruje wysiadanie uczniów służąc im w razie potrzeby pomocą, 

k) po wyjściu uczniów opiekun zajmuje miejsce w pojeździe i daje sygnał kierowcy w celu 

dalszej jazdy, 

l) odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna rozpoczyna się z chwilą zatrzymania się 

środka transportu w pierwszym miejscu zatrzymania rozpoczynającym dowóz uczniów, a 

kończy się z chwilą opuszczenia pojazdu przez ostatniego ucznia w miejscu zatrzymania 

kończącym odwóz,  

m) po opuszczeniu środka transportu przez uczniów, opiekun dokonuje przeglądu wnętrza 

pojazdu i w przypadku stwierdzenia pozostawienia przez uczniów przedmiotów (np. torba, 

odzież itp.) przekazuje znalezione przedmioty kierowcy pojazdu za pisemnym    

potwierdzeniem odbioru,  

n) w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia przez ucznia(ów) zasad bezpieczeństwa w 

trakcie przewozu oraz pomimo podjęcia interwencji w celu przywrócenia bezpieczeństwa nie 

przyniosła ona oczekiwanych skutków, opiekun powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, 

do której uczeń jest dowożony, 

3. Prowadzi Dziennik Przewozu, dokonując codziennych wpisów zawierających uwagi dotyczące 

zdarzeń zaistniałych w trakcie przewozów oraz uwagi dotyczące zachowania uczniów w trakcie 

przewozu. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczniów, opiekun dokonuje wpisu do 

dziennika zawierającego: nazwisko i imię ucznia, nazwę szkoły i nr klasy do której uczeń 

uczęszcza, opis zdarzenia (zachowania), opis podjętych przez opiekuna działań i czynności w 

stosunku do zaistniałej sytuacji. Dziennik Przewozu opiekun przedstawia do akceptacji 

uprawnionemu pracownikowi Wykonawcy na koniec każdego miesiąca, w którym realizowany 

jest dowóz.  


