
 

 

 

 

 
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 
WZÓR UMOWY O USŁUGI PRZEWOZOWE   Nr……. 

Na usługę transportowa w zakresie dowozu wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Jaworze do miejsc zamieszkania oraz wyjazdów w 

ramach projektu Zintegrowani 

 

zawarta w dniu ……………... 2019 r. w Jaworze pomiędzy: 

Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej  

z siedzibą w Jaworze (59-400), ul. Paderewskiego 6 

REGON: 000236984 , NIP:695 152 59 69 

reprezentowanym przez:  

1. Franciszka Materniaka – Dyrektora  

2. ………….…………. 

 

zwana w dalszej części Zamawiający 

 

a  …………………………………………………………………………………………………  

zwanym w dalszej części Wykonawca 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, pn. Usługa transportowa w zakresie 

dowozu wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w 

Jaworze do miejsc zamieszkania oraz wyjazdów w ramach projektu Zintegrowani 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

zawiera się umowę o następującej treści: 

§ 1 

1.Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie dowozu 

wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze, ul. Paderewskiego 6, 59-

400 Jawor do miejsc zamieszkania (Bolków, Kaczorów Sady, Paszowice, Godziszowa, Piotrowice, 

Męcinka, Czernica, Dzieszków, Granowice, Leszczyna, Stary Jawor , Mierczyce, Małuszów, 



 

 

 

 

Mściwojów, Pawłowice, Jenków, Siedmica, Legnica)  według podanych w ust. 2 zestawień 

tabelarycznych.  

2. Przewóz uczniów obejmuje dni robocze od poniedziałku do piątku.  

3. Transport wychowanków SOSW w Jaworze na jednodniowe wyjazdy do Wrocławia oraz 

rozwiezienie do miejsc zamieszkania obejmuje około 2-3 wyjazdy w miesiącu. Przewidywany czas 

trwania wyjazdu to ok. 9 godz. Ogólna liczba kilometrów może ulec zmianie ze względu na np. 

odwołany wyjazd z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

4. Dowóz wychowanków SOSW w Jaworze do miejsc zamieszkania po zakończonych zajęciach 

obejmuje około 137 kursów w 2019 r. i około 186 kursów w 2020 r. Przewidywane godziny transportu 

wychowanków to godz. 16.30 lub 17.30. Przewidywany czas trwania jednego kursu to ok. 1,5 godz. 

Ogólna liczba kilometrów może ulec zmianie ze względu na np. odwołany wyjazd z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego. 

5. Usługa transportowa, o której mowa w §1 ust. 1 składa się z dwóch części: 

Część I – transport wychowanków SOSW w Jaworze na jednodniowe wyjazdy do Wrocławia 

oraz rozwiezienie do miejsc zamieszkania (zestawienie). 

 

Rodzaj  
 

Data 
 

Przykładowy 
kierunek 
(tam i z powrotem) 

Liczba 
Km  
 

Liczba osób w 
grupie+opiekun 

 
Jednodniowe 
Wyjazdy do 
Wrocławia 
oraz 
rozwiezienie  
do miejsc 
zamieszkania 

II-XII 2019 Jawor-Wrocław 
Wrocław-Jawor + 
rozwóz dzieci po 
przyjeździe do miejsc 
zamieszkania 

 
1890 

 
6+1 

I-XII 2020 Jawor-Wrocław 
Wrocław-Jawor + 
rozwóz dzieci po 
przyjeździe do miejsc 
zamieszkania 

 
5006 

 
6+1 

Razem  6896 km  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Część II – dowóz wychowanków SOSW w Jaworze do miejsc zamieszkania po 

zakończonych zajęciach (zestawienie). 

 
Rodzaj  
 

Data 
 
 

Przykładowy 
kierunek 
(tam i z powrotem) 

Liczba 
Km 
 

Liczba osób w 
grupie+opiekun 

Dowóz 
wychowanków 
do miejsc 
zamieszkania 
po 
zakończonych 
zajęciach 

 
 
 

II-XII 2019 Jawor  - Bolków, 
Kaczorów Sady, 
Paszowice, 
Godziszowa, 
Piotrowice, Męcinka, 
Czernica, 
Dzieszków, 
Granowice, 
Leszczyna, Stary 
Jawor - Jawor 

 
 
7020 

 
 
6+1 

I-XII 2020 Jawor  - Mierczyce, 
Stary Jawor, 
Małuszów, 
Mściwojów, 
Pawłowice, Jenków, 
Siedmica, Legnica - 
Jawor 

 
 
11220 

 
 
6+1 

Razem  18240 
km 

 

 

§2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu 

drogowego, a ponadto posiada aktualne i ważne polisy ubezpieczeń OC i NW w zakresie ryzyka 

wynikającego z prowadzonej działalności. 

2.Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia przewożonym osobom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny, 

2) utrzymania pojazdu w należytym stanie technicznym, 

3) wykonywania przewozów osobiście lub przez osoby przez niego zatrudnione i mające odpowiednie 

kwalifikacje, 

4) punktualnego i terminowego podstawienia pojazdu w wyznaczonych punktach odbioru uczniów, 

zgodnie z harmonogramami.  

3. Pierwszy harmonogram Zamawiający przedłoży Wykonawcy w dniu podpisania umowy, a 

pozostałe z dwutygodniowym wyprzedzeniem na dany miesiąc. 

 

 



 

 

 

 

§3 

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie przewozu na skutek sytuacji 

nieprzewidzianych (mgła, gołoledź, nieprzejezdność dróg spowodowana klęską żywiołową itp.) 

2. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadomić o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu 

zobowiązań umownych w trakcie realizacji usługi. 

3. W razie niemożności wykonania przewozu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ten 

zobowiązuje się do zapewnienia transportu zastępczego o takich samych parametrach. 

§ 4 

1. Za wykonanie usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, według określonej w 

umowie stawki za 1 km: 

1) Część I zamówienia. 

cena netto - …………….. zł (słownie: ……………………………….. złotych) + obowiązujący 

podatek VAT w wys. 8% …….. zł (słownie:……………………………. złotych), cena brutto - 

…………. zł (słownie: ………………………………….złotych) za 1 km przejechanej trasy.  

 

2) Część II zamówienia. 

cena netto - …………….. zł (słownie: ……………………………….. złotych) + obowiązujący 

podatek VAT w wys. 8% ………... zł (słownie: ………………………….złotych), cena brutto - 

…………    zł (słownie: ………………………………….złotych) za 1 km przejechanej trasy.  

2. Należna kwota za wykonaną usługę zostanie naliczona wg wzoru: stawka brutto za 1 km x liczba 

km. 

3. Przyjęta stawka za 1 km, o której mowa w ust. 1 obejmuje koszty opłat parkingowych oraz  

odpowiednio czas postoju kierowcy.  

4. Zapłata za usługi, o których mowa w §1 będzie następować na podstawie faktur wystawionych za 

następujące okresy: na koniec I, II, III i IV kwartału 2019 i 2020 r. 

5. Należność płatna będzie w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury wystawionej na Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze, ul. Paderewskiego 6, 59-400 Jawor NIP: 695 152 59 69 

za dany okres, o którym mowa w ust. 4. 

6. Jeżeli termin zapłaty faktury przypada na wolną sobotę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od 

pracy, Zamawiający może dokonać zapłaty w dniu roboczym następującym po tych dniach. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania zaliczek na poczet usługi.   

 

 

 

 



 

 

 

 

§ 5 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie: 

1) opóźnienia przewozu uczniów, wynikającego z winy Wykonawcy, w wysokości 1,0% 

wynagrodzenia brutto za dany okres, o którym mowa w §4 ust.4, za każde stwierdzone 

opóźnienie, 

2) odstąpienia od umowy przez Wykonawcą, w wysokości 20,0% wynagrodzenia brutto za 

każdy pozostały do realizacji okres, o którym mowa w §4 ust.4. 

2.Utrata koncesji lub inna utrata uprawnień do przewozu osób powoduje natychmiastowe rozwiązanie 

umowy z winy Wykonawcy z prawem żądania przez Zamawiającego stosownego odszkodowania. 

 

§6 

Niniejsza umowa nie wyłącza w żaden sposób prawa Wykonawcy do świadczenia usług 

transportowych w formie regularnych przewozów pasażerskich w stosunku do innych osób na 

otworzonych liniach wg ustalonych rozkładów, o ile nie będzie to utrudniać wykonania usługi, o 

której mowa w §1. 

§ 7 

Strony wskazują następujące osoby do nadzoru nad realizacja niniejszej umowy: 

1. ze strony Zamawiającego - …………………………………… 

2. ze strony Wykonawcy - ……………………………………… 

§ 8 

W przypadku zaistnienia po stronie Wykonawcy czasowych trudności w świadczeniu usługi w 

uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług. 

§ 9 

1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających   z wypadków lub 

wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie dowożenia. 

2.Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopię zawartej polisy OC i NW w zakresie prowadzonej 

działalności. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia OC i NW w zakresie 

prowadzonej działalności w przypadku jego wygaśnięcia w czasie trwania umowy i do przedłożenia 

Zamawiającemu kopii polisy. 

3. Wykonawca zapewnia niezbędną dokumentację dla środka transportu oraz ponosi odpowiedzialność 

za jego właściwe przygotowanie techniczne. 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. W przypadku awarii środka transportu lub niedopuszczenia go do jazdy przez policję lub inne 

organy do tego uprawnione, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w trybie 

natychmiastowym, w  przypadku braku takiej możliwości zobowiązuje się do zapewnienia innego 

środka transportu o tożsamym standardzie na koszt własny. 

§ 10 

W przypadku konieczności dokonania zmian w harmonogramie Zamawiający powiadomi o tym 

Wykonawcę z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, a Wykonawca dołoży starań, aby 

uwzględnić propozycje Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy o transporcie drogowym. 

§ 11 

Umowa zawarta jest na czas określony od dnia 01 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. 

§ 12 

Strony przewidują możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy z jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia, w przypadku niewywiązywania się którejś ze stron z postanowień niniejszej umowy. 

§ 13 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 14 

1. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, przepisy ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy – Prawo przewozowe. 

2. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie właściwy miejscowo Sąd dla siedziby 

Zamawiającego. 

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

stron. 

 

                   

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 
 
 
 

 

 


