
                                                                                       Załącznik nr 3 

                                                                                             do zapytania ofertowego 

 

 

Umowa nr /GK-ZP/2018 

 

 Zawarta w dniu……… pomiędzy: Gminą Drawsko z siedzibą w Drawsku przy 

ulicy Powstańców Wielkopolskich 121, reprezentowaną przez: 

 

Marka Tchórzkę- Wójta Gminy Drawsko

zwanym w dalszym ciągu umowy „ Zamawiającym”, 

 

a firmą……………………………………….. 

reprezentowaną przez……………………….. 

zwanym w dalszej części Wykonawcą 

o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1.Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług codziennego 

dowozu dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście i Szkoły Podstawowej w 

Drawsku w  dniach nauki szkolnej i wg miesięcznego harmonogramu przewozów 

każdorazowo ustalonego z dyrektorem danej placówki –  z wyłączeniem ferii i innych przerw 

w zajęciach szkolnych. 

2. Przewóz będzie odbywał się autobusami o nr rejestracyjnych 

………………………………………………………………………………. 

 



§ 2 

 

 Strony ustalają, że za świadczone usługi dowozu i odwozu Wykonawca otrzymywał będzie 

wynagrodzenie którego wysokość będzie zależna od ilości przejechanych w miesiącu 

kilometrów, licząc ……….. zł brutto za 1 km. 

Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 14 dni, od dnia doręczenia faktury VAT. 

Za ogrzewanie autobusów Zamawiający zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie, 

równe 20 l. paliwa miesięcznie na jeden autobus. 

W przypadku wzrostu lub spadku ceny paliwa o 25 % istnieje możliwość negocjowania 

ustalonego wynagrodzenia w formie aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 3 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia w trakcie dowozów opiekuna szkolnego na 

każdy autobus. 

2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody wynikłe z 

ruchu pojazdów i świadczenia usługi przewozowej oraz zobowiązuje się terminowo zawierać 

umowy ubezpieczeniowe w tym zakresie. 

 

§ 4 

 

Umowa zawarta zostaje na 1 sezon przewozowy tj. 

- rok szkolny 2018/2019 

§ 5 

 

Strony zgodnie ustalają możliwości rozwiązania umowy za trzymiesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

 

 



§ 6 

Wykonawca jest zobowiązany dbać o należyty stan techniczny autobusów w okresie trwania 

umowy, okazania aktualnych badań technicznych i dokumentów wydanych przez 

odpowiednie organy stwierdzających, że stan techniczny autobusów nie budzi zastrzeżeń  

i spełnia wymogi zapewniające bezpieczne dowozy dzieci do szkół. 

                                                                  

§ 7 

1. w przypadku niemożliwości wykonania dowozu ( np. awaria autobusu ) Wykonawca 

zobowiązuje się do podstawienia autobusu zastępczego, spełniającego wymogi określone  

w § 6. 

2. W przypadku nie wykonania obowiązku określonego w § 1 pkt 1, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % miesięcznego wynagrodzenia, za każdy 

dzień w którym obowiązek dowozu nie został wykonany. 

§ 8 

 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych. 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd 

właściwy dla Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.        

 

Wykonawca                                                                          Zamawiający 


