
Załącznik nr 4 
do Zaproszenia 

nr SO.272.10.1.2018.MR 
 
 

UMOWA nr SO…. 
zawarta w dniu … roku 

w Kobiórze, 
pomiędzy: 

 
Gminą Kobiór z siedzibą: 43-210 Kobiór ul. Kobiórska 5, NIP 638-17-91-816, reprezentowaną przez 
Wójta Eugeniusza Lubańskiego, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 
a 
Przedsiębiorcą………………………………………………………………………………………………………………....
działającym pod nazwą……………………….…………………..…………………………………………….…………. 
z siedzibą……………………………..………………………………………………………………………………….…….. 
zwanym w dalszej treści umowy "Wykonawcą". 
 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług dowożenia uczniów 

niepełnosprawnych z ich miejsc zamieszkania z terenu Gminy Kobiór do szkół i placówek 
oświatowych w miejscowościach Tychy oraz Pszczyna i ich przywożenia, z tychże szkół i 
placówek oświatowych do miejsc zamieszkania, w roku szkolnym 2018/2019 w ilości łącznie 
100wzkm dziennie - wg załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia - z wyłączeniem okresu 
przerw w nauce, spowodowanych feriami szkolnymi, przerwami świątecznymi oraz dniami 
wolnymi od nauki - wg załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia - z zastosowaniem środka 
transportu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych zapewniającego minimum 8 
miejsc siedzących dla uczniów i 1 miejsce siedzące dla opiekuna oraz 2 miejsca dla uczniów na 
wózkach inwalidzkich, wyposażonego przez jego producenta w urządzenie do umieszczania 
wózka inwalidzkiego w pojeździe lub wyposażonego w urządzenie atestowane. 

2. Realizacja usługi będzie się odbywała na trasie z miejsca zamieszkania uczniów do szkoły/placówki, 
na trasie Kobiór-Pszczyna, Kobiór-Tychy zgodnie z potrzebami oraz odbioru uczniów ze szkół i 
dowożenie do miejsca zamieszkania, w godzinach ustalonych odrębnie przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający może ograniczyć realizację przedmiotu umowy tylko do usług w zakresie dowożenia i 
odwożenia uczniów do szkół i placówek oświatowych położonych w Pszczynie. 



 
§ 2 

W ramach usługi Wykonawca będzie wykonywał usługi przewozowe na rzecz Zamawiającego 
zapewniające dowóz i odwóz dzieci ze szkół wymienionych w zał. nr 1 do umowy. 

 
§ 3 

Wykonawca przy realizacji usługi jest zobowiązany współpracować z opiekunem zatrudnionym przez 
Zamawiającego. 
 

§ 4 
Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zezwolenia/koncesje na świadczenie 
usług. 
 

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać do przewozu osób pojazd posiadający stosowne 
świadectwo, potwierdzające jego przydatność do świadczenia usług, przystosowane do przewozu 
osób niepełnosprawnych, oznakowane zgodnie z przepisami i wyposażone przez jego producenta w 
urządzenie do umieszczenia wózków inwalidzkich w pojeździe lub wyposażone w urządzenie 
atestowane. 

2. Pojazd wykorzystywany do transportu osób ma być sprawny technicznie i utrzymywany w 
czystości. 

 
§ 6 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie łączne za realizację przedmiotu umowy w kwocie nie 
wyższej niż: 
18800wzkm x stawka za 1wzkm……zł netto =……zł netto +……zł VAT (8%) =……zł brutto 

2. W przypadku pełnej realizacji usługi w danym dniu, dla potrzeb rozliczenia należności, strony 
przyjmują, że zostało zrealizowanych w kierunku: 
Pszczyna – Kobiór, Kobiór – Pszczyna 48wzkm (+ około 5wzkm po Gminie Kobiór)  
Kobiór – Tychy, Tychy – Kobiór 42wzkm (+ około 5wzkm po Gminie Kobiór) 
tj. łącznie 100wzkm dziennie. 

3. Z tytułu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z zakresem 
usług wykonanych w danym miesiącu stanowiącym sumę iloczynu stawek dziennych i ilości dni 
oraz w przypadku niepełnej realizacji usługi w danym dniu iloczynu wykonanej liczby wzkm i 
stawki za 1wzkm. 



4. Za dni przerw w nauce, spowodowanych feriami szkolnymi, przerwami świątecznymi oraz dniami 
wolnymi od nauki, w trakcie których umowa będzie niezrealizowana, wynagrodzenie wymienione 
w ust. 1 nie przysługuje. 

5. Należność będzie wypłacana z dołu po zakończeniu miesiąca kalendarzowego na podstawie faktury 
przedłożonej przez Wykonawcę, uwzględniając ilość dni, w terminie 14-tu dni od daty jej 
wystawienia, przelewem na rachunek Wykonawcy. 

6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT dopuszcza się zmianę wynagrodzenia wymienionego w 
ust. 1 w zakresie nowej stawki podatku oraz wartości brutto. 

 
§ 7 

1. Zamawiający zastrzega sobie w przypadku zaistnienia takiej konieczności możliwość zwiększenia 
zakresu przedmiotowego umowy, nie więcej niż do 20%, a Wykonawca zobowiązuje się do 
realizacji tak zwiększonego zakresu umowy. 

2. Wynagrodzenie za dodatkowe wzkm będzie naliczane zgodnie ze stawką za wzkm wymienione w  
§ 6 ust. 1 według wzoru:  
ilość dodatkowych wzkm x stawka za 1wzkm …zł netto = ...zł netto + ...zł VAT(8%) = … zł brutto. 

 
§ 8 

1. Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
realizowanego przedmiotu umowy przez cały okres jej trwania. 

2. W przypadku polisy wymienionej w ust. 1 nie obejmującej całego okresu obowiązania umowy 
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu polisy ubezpieczenia na dalszy 
okres najdalej w ostatnim dniu obowiązywania polisy wygasającej. 
 

 
§ 9 

1. Strony niniejszej umowy ustalają odpowiedzialność Wykonawcy w formie kar umownych za 
świadczenie usługi wymienionej w § 1 niezgodnie z warunkami umowy z tytułu: 
a) za odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia łącznego 
b) za niezrealizowanie kursu w danym dniu z winy Wykonawcy w wysokości 5% należności 

dziennej  
c) za brak czystości w pojeździe – w wysokości 150 zł za jedno zdarzenie. 
d) Za nieprzedłożenie polisy ubezpieczeniowej na dalszy okres obowiązywania umowy w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia łącznego za każdy dzień zwłoki  



2. Kary stanowią obniżenie wynagrodzenia za kursy, przy realizacji których stwierdzono 
nieprawidłowości.  

3. Łączna suma kar z tytułów wymienionych w ust. 1 nie może przekraczać 20% wynagrodzenia 
łącznego. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z jego winy w wysokości 
10% wynagrodzenia łącznego. 

5. W przypadku powtarzających się naruszeń warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 
§ 10 

Niniejszą umowę strony zawierają na czas oznaczony na rok szkolny 2018/2019 od 03.09.2018r. do 
21.06.2019r. 
 

§ 11 
Za szkody powstałe u osób trzecich, przy realizacji niniejszej umowy odpowiada Wykonawca. 
 

§ 12 
Spory powstałe na tle niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego Sądu. 
 

§ 13 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden dla 
Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego. 
  
 
 
 ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
do umowy 

nr SO…. 
 

WYKAZ 
SZKÓŁ  I  OŚRODKÓW  SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH 

 
1) W miejscowości Pszczyna: 

Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy                                          
43-211 Piasek ul. Dworcowa 27 
 
Zespół Szkół Specjalnych                                    
43-200 Pszczyna, ul. Zamenhofa 5 
 
TRASA KOBIÓR-PSZCZYNA, PSZCZYNA-KOBIÓR 
48wzkm + około 5wzkm po Gminie Kobiór = 53wzkm 
 
 

 
2) W miejscowości Tychy: 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy  
43-100 Tychy, ul. Niepodległości 90 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
43-100 Tychy, ul. Filaretów 5 

 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Otwarte Okno” 
43-100 Tychy, ul. Paprocańska 84-84a 

 
TRASA KOBIÓR-TYCHY, TYCHY-KOBIÓR:  
42wzkm + około 5wzkm po Gminie Kobiór = 47wzkm 
 
 
 

 
ŁĄCZNIE: 53wzkm + 47km = 100wzkm  


