
 

 

Umowa 

 

zawarta w dniu xx.xx.xxxxr. w Solcu nad Wisłą pomiędzy:  

Urzędem Gminy z siedzibą w Solcu nad Wisłą przy ul. Rynek 1,  27-320 Solec nad Wisłą, 

NIP: 811-14-55-222 reprezentowanym przez: 

1. mgr. Andrzeja Czajkowskiego  -  Wójt Gminy  

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

........................................................................... 

1. ....................................................................... 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

o następującej treści: 

 

§1 

1. Na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia xx.xx.xxxxr. Zamawiający zleca a 

Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji przedmiot zamówienia dot. sprzedaży 

biletów miesięcznych szkolnych umożliwiających dojazdy dzieci do placówek szkolnych 

na terenie Gminy Solec nad Wisłą. 

2. Przedmiotem umowy są przejazdy dzieci w ramach komunikacji regularnej do placówek 

szkolnych na terenie gminy Solec nad Wisłą. 

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz przyjęta oferta Wykonawcy stanowią 

integralną część umowy. 

 

§2. 

Podstawą przewozu dla dzieci będą bilety miesięczne szkolne wystawione przez Wykonawcę, 

które jako identyfikatory i uprawniają do przejazdów we wszystkich kursach komunikacji 

regularnej w danej relacji dowozów szkolnych, niezależnie od dnia, tygodnia i godziny. 

 

§3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować dowozy i odwozy do szkół na liniach: 

• do Zespołu Szkół Samorządowych w Solcu nad Wisłą z miejscowości: 

Boiska, Kolonia Boiska, Kłudzie, Kolonia Raj, Raj, Kolonia Nadwiślańska, Kępa 

Piotrawińska, Sadkowice I, Sadkowice II, Sadkowice Tryby, Sadkowice Końce, Słuszczyn, 

Las Gliniański I, Przedmieście Dalsze, Dziurków, Przedmieście Bliższe. 

• do Zespołu Szkół Samorządowych w Pawłowicach z miejscowości: 

Pawłowice Powiśle, Wola Pawłowska, Marianów, Kępa Piotrawińska, Zemborzyn, 

Zemborzyn II, Zemborzyn Kościelny, Glina, Słuszczyn, Sadkowice I, Sadkowice II, 

Sadkowice Kolonia, Las Gliniański. 

2. Dowozy i odwozy realizowane będą w dni nauki szkolnej przewidziane organizacją roku 

szkolnego. 

 

§4 

Termin realizacji przedmiotu umowy rok szkolny: 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 

 

 

 

 



§5. 

1. Za kompleksowe wykonanie zakresu usług ustala się cenę brutto xx,xx zł  

(słownie: ..........................................................................) z podatkiem VAT, za bilet 

miesięczny szkolny dla jednego dziecka w skali jednego miesiąca nauki szkolnej. 

2. Należność za usługę regulowana będzie na podstawie co miesięcznej faktury wystawionej 

przez Wykonawcę, płatnej do 15 dnia każdego miesiąca na który zostały wykupione bilety 

miesięczne szkolne. 

3. Miesięczna kwota należności ustalona będzie na podstawie wystawionych biletów 

miesięcznych szkolnych. 

4. Bilety miesięczne szkolne wystawione będą na podstawie list dzieci dostarczonych przez 

Zamawiającego. 

 

§6 

Wykonawca odpowiada za punktualny przewóz. Ustalona odpowiedzialność nie będzie 

obowiązywać, jeżeli zaistnieją przeszkody spowodowane siłą wyższą jak zaspy śnieżne, 

gołoledź, bądź inne przyczyny wyłączająca odpowiedzialność Wykonawcy lub stanowiące 

zagrożenie bezpieczeństwa przewozu. 

 

§7 

W przypadku spóźnienia powstałego z przyczyny uszkodzenia autobusu w drodze, 

Wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia, zobowiązuje się natychmiast wysłać podmianę 

autobusu. 

 

§8 

Za udowodnienie uszkodzenia wnętrza autobusu oraz jego zanieczyszczenia przez 

przewożoną młodzież, Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Zamawiającego 

naprawienia szkody. 

 

§9  

1. Strony ustalają, iż w okresie objętym umową cena biletów miesięcznych szkolnych może 

ulec zmianie jednorazowo w roku kalendarzowym w stosunku do ceny umownej o 

średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni 

ustalony przez GUS (opublikowany w Monitorze Polskim). 

2. Waloryzacja o której mowa w ust. 1 może być dokonywana w miesiącu sierpniu każdego 

roku kalendarzowego, przed rozpoczęciem roku szkolnego 

3. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć do dnia 30 lipca 2008r. aktualne zestawienie 

uczniów i tras. 

4. Wszelkie zmiany warunków umownych mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na 

piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności. 

5. Niedopuszczalne są zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian 

wynika z okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

§10.  

Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§11. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 



 

 

§12. 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden 

otrzymuje Wykonawca a dwa egzemplarze Zamawiający. 
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