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Załącznik Nr 8 do SIWZ 

- Projekt -           
 
 

U M O W A  Nr ..................... 
 
 
 
W dniu ......................... 2012 r. w Lutocinie pomiędzy 

GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, zwaną dalej w tekście  "Zamawiającym", 

reprezentowaną przez: 

1. Wójta Gminy – lek. wet. Ryszard Gałka, 

w kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszka Zakrzewska, 

a 
........................................................................... 
........................................................................... 

 

zwanym w dalszej części "Wykonawcą" reprezentowanym przez: 
1. ....................................................................... 
2. ....................................................................... 
 
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym z dnia .................................... została zawarta umowa o następującej treści: 
 

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

polegających na dowożeniu dzieci do szkół oraz odwożeniu dzieci ze szkół z terenu gminy 
Lutocin zgodnie z harmonogramem tras stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie dowozu              
i w ilości dni nauki (po wcześniejszym porozumieniu się z Wykonawcą) w zależności od zmian 
w planach lekcyjnych. 

3. Przewóz będzie dokonywany w przewozach regularnych, na podstawie biletów miesięcznych. 
Czas dowozu dzieci do szkół nie przekroczy 1,5 godziny oraz  czas odwozu dzieci ze szkół nie 
przekroczy 1,5 godziny. 

 
§ 2 

Wykonawca wykona usługę własnymi autobusami w pełni sprawnymi pod względem technicznym                                  
i przystosowanymi  do przewozu ludzi. 
 

§ 3 
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień 03 września 2012 roku. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 28 czerwca 2013 roku. 
3. Umowa obowiązuje w dniach, w których prowadzone będą zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. 
 

§ 4 
1. Strony ustalają, że rozliczenie nastąpi zgodnie z następującą stawką : ....................... zł netto za        

1 km + podatek VAT 8%  …….................. zł = .............................. zł brutto za 1 km 
(słownie:.....................................................złotych ......................................... groszy). 

2. Strony ustalają, że łączna wartość wynagrodzenia (z tytułu zawartej umowy) w miesięcznym 
okresie rozliczeniowym wynika z iloczynu przejechanych km (w dniach nauki) i stawki za 1 km, 
na którą to wartość zostaną wydane bilety miesięczne dla wszystkich dzieci zgłoszonych do 
przewozu. 

3. Cena określona w pkt. 1 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. 
4. Za wykonanie usługi strony rozliczać się będą miesięcznie na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę. 
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5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności Wykonawcy w terminie 14 dni od daty 

wpływu faktury do Urzędu Gminy, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, NIP: 569-10-52-219. 
6. Rozliczenie dokonywane będzie na podstawie liczby kilometrów przejechanych w trakcie 

dowożenia. Strony zastrzegają, że dzienna łączna długość trasy nie przekroczy  200 km.     
7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy. 
 

§ 5 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez 

zapłatę kar umownych przez Wykonawcę, w wysokości stanowiącej iloczyn łącznej dziennej 
trasy przewozu i stawki za 1 km, tj.: ......................... zł ( słownie: …………………………………. 
................................................... złotych .............................. groszy) za każdy dzień, które 
potrącone będzie  z zabezpieczenia określonego w § 6 pkt. 1. 

2. Odpowiedzialność, o której mowa w pkt. 1 zostanie wyłączona, jeżeli niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usługi przez Wykonawcę nastąpi z przyczyn od niego niezawinionych,  
a w szczególności w przypadku działania siły wyższej (np. huragany, śnieżyce, ulewne deszcze) 
lub zagrożenia życia i zdrowia.      

 
§ 6 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości 
świadczonych usług tj. (200 km efektywnej dziennej trasy x cena brutto za 1 km ................ 
x 190 dni przejazdu) ......................... zł x 5% = ............................. zł (słownie: ………….…….. 
.............................. złotych  ................................. groszy)  w formie .................................... 
 ............................................................... 

2. W przypadku stosowania kar, o których mowa w § 5, zabezpieczenie będzie uzupełniane do 
pełnej wysokości z kolejnych faktur. 

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt.1, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od daty 
zakończenia obowiązywania umowy.      

 
§ 7 

Zmiana warunków umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnej. 
 

§ 8 
Każdej ze stron przysługuje możliwość rozwiązania umowy z końcem miesiąca za 30 dniowym 
okresem wypowiedzenia. 

 
§ 9 

W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
   § 10   

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z tej umowy, jest sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 11 
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
                                                                                       
  Zamawiający:                                                                      Wykonawca: 
 
 


