
U M O W A- Projekt

na dowożenie w roku szkolnym 2017/2018 uczniów z terenu Gminy Grabowiec do Zespołu Szkół
im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, zawarta dnia ….. 2017 roku pomiędzy Zespołem Szkół
im.  Henryka  Sienkiewicza  w  Grabowcu  reprezentowanym  przez  Dyrektora  Elżbietę  Widyma,
działającą na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Grabowiec, zwanym dalej „Zlecającym”, 
a
………………………………………………………………………………………………………..

…………………………….  zarejestrowanym  w  KRS  Nr  ………..;  NIP  …………;  REGON
………… reprezentowanym przez ……………………………… zwanym dalej „Przewoźnikiem”. 

§ 1

1. Zlecający zleca a przewoźnik zobowiązuje się do dowożenia, do Zespołu Szkół im. Henryka
Sienkiewicza  w  Grabowcu  i  odwożenia  138  dzieci  i  uczniów,  zwanych  dalej  uczniami,
z miejscowości leżących na niżej wymienionych trasach komunikacyjnych:

Trasa I 
Grabowiec – Skibice 
– Białowody – Ornatowice –  Grabowczyk II – Grabowczyk I – Grabowiec 
Ilość uczniów – 39 w tym:
Skibice - 3
Białowody - 12
Ornatowice - 15
Grabowczyk II - 4
Grabowczyk I - 5

Trasa II 
Grabowiec – Cieszyn 
– Wolica Uchańska II – Wolica Uchańska I – Skomorochy Małe II – Skomorochy Małe I – 
Skomorochy Duże II – Skomorochy Duże I – Grabowiec   
Ilość uczniów – 39 w tym:
Cieszyn  - 2
Wolica Uchańska II  - 8
Wolica Uchańska I  - 9
Skomorochy Małe II   - 6
Skomorochy Małe I    - 6
Skomorochy Duże II   - 4
Skomorochy Duże I    - 4  

Trasa III 
Grabowiec – Tuczępy III/Wólka Tuczępska
 – Tuczępy II – Tuczępy I – Majdan Tuczępski – Grabowiec 
Ilość uczniów – 35 w tym:
Tuczępy III/Wólka -        8
Tuczępy II -        7
Tuczępy I -        5
Majdan Tuczępski      -      15
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Trasa IV 
Grabowiec – Hołużne I 
–Hołużne II – Czechówka – Grabowiec       
Ilość uczniów – 25 w tym:
Hołużne I - 9
Hołużne II - 9
Czechówka - 7

2. Zestawienie liczby uczniów wg odległości dowożenia:

Odległość (km) Liczba uczniów
3-5 16
5-10 122

Razem 138

§ 2

Uczniowie dowożeni będą w okresie trwania zajęć szkolnych od poniedziałku do piątku każdego
tygodnia w godz. 650 – 755, a odwożeni w godz. 1430 – 1530 zgodnie ze szczegółowym rozkładem
jazdy  autobusów,  uzgodnionym  z  dyrektorem  zespołu,  stanowiącym  załącznik  do  niniejszej
umowy. W podanych godzinach uczeń powinien wsiąść i wysiąść z autobusu. Dyrekcja zespołu
zastrzega sobie możliwość korekty ilości dowożonych uczniów w pierwszym tygodniu września
2017 roku o ± 5%. Ilość uczniów określona w ewentualnej korekcie wrześniowej będzie stanowiła
dla przewoźnika podstawę do naliczenia wartości usługi za miesiąc wrzesień.

§ 3

Wyżej wymienione usługi będą świadczone w następujący sposób:

1. Dowóz  uczniów  odbywać  się  będzie  autobusami  sprawnymi  technicznie,  dopuszczonymi  
do  ruchu  według  obowiązujących  przepisów  w  przewozach  pasażerskich  i  oznakowanymi
stosownie do charakteru świadczonych przewozów.

2. Do obsługi wszystkich tras przewoźnik przeznaczy, co najmniej cztery autobusy.
3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przewozu  uczniów  autobusami  sprawnymi  technicznie,

gwarantującymi  bezpieczny  przewóz,  dopuszczonymi  do  ruchu  według  przepisów o  ruchu
pasażerskim i oznakowanymi stosownie do charakteru świadczonych przewozów.

4. Autobusy  przeznaczone  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  powinne  spełniać  warunki
określone przepisami:

1. art. 57 ust. 1 i art. 57a. ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 128),

2. §  22  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  31  grudnia  2002  r.  w  sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  (Dz.U. z
2016 r. poz. 2022),

3. §  36  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  22  lipca  2002  r.  w  sprawie
rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1038).

5. Obsługę autobusu stanowić będzie kierowca – konduktor przewoźnika.
6. Zlecający przydzieli opiekunów dla dowożonych uczniów.
7. Przewoźnik zobowiązuje się do nieodpłatnego przewożenia opiekunów.
8. Przewoźnik umożliwi opiekunom dowożonych uczniów wsiadanie do autobusów przy budynku

Zespołu Szkół w Grabowcu.
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9. W przypadku  awarii  wyznaczonego  na  zadania  autobusu  –  przewoźnik  podstawi  autobus
zastępczy spełniający właściwe wymagania w ruchu drogowym. 

10. Autobusy  zatrzymywać  się  będą  na  uzgodnionych  przystankach  autobusowych
zlokalizowanych na trasie przebiegu autobusów, przystanki będą wyposażone w informacje  
o ich kursowaniu.

§ 4

1. Z  tytułu  wykonywania  umowy  przewozu  przewoźnikowi  przysługuje  wynagrodzenie
miesięczne brutto zgodne z tabelą nr 2 formularza oferty „Wartość usługi w roku szkolnym
2017/2018”:

Ilość dni nauki
w poszczególnych

miesiącach roku szkolnego
2017/2018

Faktyczna wartość biletów 
miesięcznych 

miesiąc dni zł. brutto  podatek VAT
zł.

zł. netto

1 2 3 4 5

wrzesień 20
październik 21
listopad 21
grudzień 16
styczeń 19
luty 13
marzec 20
kwiecień 18
maj 18
czerwiec 15

Razem rok szkolny

w kwocie  równej  sumie  wartości  nabywanych  w kasie  przewoźnika  biletów miesięcznych  za
przejazdy  uczniów  według  tras  i  odległości  określonych  na  podstawie  imiennych  wykazów
uczniów składanych przez dyrekcję zespołu, przy czym przyjęta do wyliczeń liczba uczniów nie
powinna być wyższa od korekty wrześniowej, o której mowa w § 2 z uwzględnieniem faktycznej
liczby dni nauki w danym miesiącu.
2. Przewoźnik gwarantuje niezmienność należności za usługę w okresie trwania umowy.
3. Należność  z  tytułu  sprzedaży  miesięcznych  biletów  szkolnych  będzie  płatna  w  drodze

polecenia  przelewu  na  konto  „przewoźnika”,  w  ciągu  14  dni,  po  otrzymaniu przez
„zlecającego” faktury bądź noty obciążeniowej. 

4. W wyjątkowych przypadkach strony mogą uzgodnić, w drodze pisemnego porozumienia, inny
termin płatności. 

§ 5

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od 4 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 roku. 
2. Zmiany  postanowień  niniejszej  umowy  wymagają  dla  swojej  ważności  formy  pisemnej  

w postaci aneksu.
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§ 6

W  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  mają  zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz prawa przewozowego.

§ 7

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

§ 8

Do niniejszej umowy załącza się: 
1. Kopię Zarządzenia Nr 51/2008 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 16 października 2008 roku  

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza 
w Grabowcu,

2. Szczegółowy rozkład jazdy autobusów uzgodniony z dyrektorem zespołu.

   

……………………..                                                                    …………………………

     Zlecający                         Przewoźnik
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