
                                                                            

UMOWA Nr 1 

zawarta w dniu ………..2010r. w Wilkowie, pomiędzy  
Gminą Wilków,  
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu której działa:  
Wójt Gminy Wilków - Zygmunt Szulakowski 

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

reprezentowaną przez …………………………….. 
zwaną w dalszej części treści umowy Wykonawcą. 

Stosownie do przeprowadzonego postępowania przetargowego z …………….. na 
przewozy dzieci do szkół  na terenie Gminy Wilków strony zawierają niniejszą 
umowę, o następującej treści: 

§ 1 

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy 
Wilków w okresie od 01.09.2010r. do 30.06.2011r. Przewozy  odbywać się będą         
w dni nauki szkolnej według planu, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.  
2. Specyfikacja oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy. 

§ 2 

1.Wartość wynagrodzenia stosownie do oferty przetargowej strony umowy określają    
stawkę  brutto za 1km na kwotę  ……………………………………………….. 

  ( słownie złotych:……………………………….) 
2. Strony umowy ustalają zwiększenie lub zmniejszenie kilometrów do 3% dziennie 

co nie będzie stanowić zmiany warunków umowy, z wyłączeniem miesięcznego 
wynagrodzenia. 

3. Kwotę miesięcznego wynagrodzenia należy wyliczyć według niżej podanego 
wzoru: 

     Ilość kilometrów przejechanych w danym miesiącu x stawka za 1km x ilość dni 
dowozu (nauki)  – kwota za najem autobusu = miesięczne wynagrodzenie 

 
 
                                                               § 3 
1.Rozliczenie odbędzie się na podstawie comiesięcznych faktur wystawianych przez  

Wykonawcę. 
2.Płatności następować będą przelewem na konto Wykonawcy .  
3.W przypadku udziału podwykonawców, wynagrodzenie określone w § 2 płatne     
będzie po okazaniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o zapłacie 
wynagrodzenia na jego rzecz . 
 

 

 



§ 4 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu: 
1) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z winy Wykonawcy w wysokości 15% 

wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy 
2) za nieterminowy dowóz i odwóz uczniów  w wysokości 0,2% wartości 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.  
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od wykonania 

umowy z winy Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia umownego za 
przedmiot umowy.  

3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę 
umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od naliczania kar umownych  
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar z bieżącego 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 5 
Strony umowy stanowią, że do rozpoznania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest 
właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny. 

§ 6 
Zamawiający zabezpieczy w swoim zakresie osoby sprawujące dodatkowo nadzór 
nad dziećmi i ich bezpieczeństwem podczas przewozów.  

§ 7 

Zamawiający  zastrzega sobie prawo kontrolowania przewozów poprzez swoich 
wyznaczonych pracowników. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się aktualne przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 
Zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności winne być dokonane w formie 
pisemnej. 

§ 10 
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
stron.  

………………………………………..   ……………………………………….. 
Zamawiający      Wykonawca 

 

 

W załączeniu: 
1. Plan jazdy autobusów 


