
Załącznik nr  2 do Zapytania

UMOWA  Nr …………

Zawarta w dniu ………………. w Stanisławowie pomiędzy  Gminą Stanisławów w
imieniu której działa Wójt Gminy ……………………., zwanym dalej Zamawiającym
a firmą:……………………………..………………………………………….………………...
reprezentowaną  przez:…………………...,  zwanego  dalej  Wykonawcą  została  zawarta
umowa następującej treści:

§ 1

Na  podstawie  złożonej  oferty  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do
transportu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów
do szkół specjalnych  w roku szkolnym 2019/2020
Dowóz uczniów będzie odbywał się w dniach nauki szkolnej i polegał na przewozie dzieci na
trasie dom – szkoła – dom do Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie: 

 1 uczeń z miejscowości Stanisławów ul. Podgraniczna
 1 uczeń z miejscowości Stanisławów ul. Tartaczna
 1 uczeń z miejscowości Stanisławów ul.Cmentarna
 1 uczeń z miejscowości Ciopan

1. Żaden z uczniów nie wymaga wózka inwalidzkiego.   
2. W  przypadku  gdy  wystąpi  konieczność  dowożenia  większej  liczby  dzieci  i  nie

spowoduje  to  wydłużenia  trasy  przejazdu  wówczas  cena  za  usługę  nie  ulegnie
zmianie. 

3. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia oraz opiekę nad przewożonymi
dziećmi  podczas  realizacji  zamówienia.  Zamawiający  wymaga  aby  opieka  nad
dziećmi  była sprawowana przez  osobę inną niż  kierowca.  Zamawiający  nie  bierze
żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia, w wyniku których nastąpi szkoda
materialna, uszkodzenie ciała lub śmierć spowodowana działalnością Wykonawcy

4. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca ustali optymalny rozkład
jazdy mając  na uwadze jak najkrótszy okres przebywania dziecka w podróży oraz
następujące wymagania:
1.4.1 Dziecko powinno być dowiezione do szkoły w takim czasie, aby możliwe było

rozpoczęcie przez nie punktualne zajęć szkolnych oraz odebranie dziecka w
takim czasie,  aby nie  powodować zbyt długiego oczekiwania  na powrót do
domu.

1.4.2 Szczegółowy  plan  transportu  ustali  Wykonawca  z  rodzicami  (opiekunami
prawnymi) uczniów na podstawie planów lekcji dowożonych dzieci.

1.4.3 Osoby  sprawujące  opiekę  nad  przewożonymi  uczniami  niepełnosprawnymi
muszą być wyposażone w środek łączności – telefon komórkowy.

§ 2

Za usługi, o których mowa w § 1 umowy Zamawiający płacić będzie Wykonawcy cenę za
każdy dzień przewozu w  wysokości ……………..  złotych netto +……….VAT=……….
złotych brutto (słownie……………..…………………………………………………….......).
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§ 3

W  przypadku  awarii  środka  transportu  Wykonawca  zobowiązuje  się  w  ciągu  40  minut
podstawić drugi pojazd. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku Zamawiający
naliczy karę w wysokości dwukrotnej stawki za 1 dzień przewozu. W sytuacji nie wywiązania
się  z  obowiązku  dowozu  z  powodów złych  warunków atmosferycznych  Wykonawca  nie
ponosi odpowiedzialności.

§ 4

Za wykonane usługi strony rozliczać się będą na podstawie faktur wystawionych na Gmina
Stanisławów, przez Wykonawcę na koniec miesiąca i wypłacone w terminie ……… dni od
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. NIP Zamawiającego  822-214-71-56.  Za
dzień  zapłaty  uważany  będzie  dzień  obciążenia  rachunku  Zamawiającego.  Zamawiający
zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w płatności za przedmiot umowy.

§ 5

Umowa niniejsza zawarta na czas określony od 02 września 2019 roku do dnia 26 czerwca
2020 roku.

§ 6

Umowa  może  być  rozwiązana  za  obopólną  zgodą  stron,  a  także  przez  wypowiedzenie
dokonane przez jedną ze stron z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

§ 7

Wszelkie  zmiany  postanowień  umowy  wymagają  formy  pisemnej  po  uzyskaniu  zgody
Zamawiającego

§ 8

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9
Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji  niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd
Powiatowy w Mińsku Mazowieckim. 

§ 10

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

                 Wykonawca                                                                           Zamawiający

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