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PROJEKT UMOWY 
 

zawarta w dniu ………………………  r. w Lipnicy Wielkiej, pomiędzy:  

Gminą Lipnica Wielka z siedzibą: 34-483 Lipnica Wielka 518, NIP 735-284-14-52, REGON 

491892357 w imieniu której działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Marzena 

Michalak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lipnicy Wielkiej, znanym w dalszej części 

umowy "Gminą",  

 

a Firmą …………………………………. 

………………………………………….. 

 

zwanym w dalszej części umowy „Przewoźnikiem”, 

 

bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, o następującej treści: 

 
§ 1 

1) Gmina wykonując obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki, o którym mowa 

w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., 

poz.1082 ze zm.) powierza Przewoźnikowi obowiązek dowozu dziecka niepełnosprawnego 

z terenu Gminy Lipnica Wielka do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 9 w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno–Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo 

Opiekuńczych w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 85, 34-400 Nowy Targ i zapewnienie 

opieki podczas dowozu do placówki oświatowej oraz odwozu dziecka z placówki 

oświatowej do miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki, w roku szkolnym 

2021/2022 w okresie od 01 listopada 2021 r. do 24 czerwca 2022 r. z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii letnich czy zimowych.  

2) Dowóz wykonywany będzie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, przed 

rozpoczęciem lekcji, zgodnie z ustalonym planem zajęć. 

 

§ 2 

Przewoźnik oświadcza, iż: 

1) profesjonalnie zajmuje się świadczeniem usług stanowiących przedmiot umowy 

i posiada doświadczenie, sprzęt oraz kadrę osobową w zakresie niezbędnym do 

wykonywania przedmiotu umowy ze szczególną starannością, uwzględniając fakt, iż 

przedmiotem umowy są objęte dzieci i młodzież szkolna, w tym osoby 

niepełnosprawne; 

2) nie istnieją przeszkody natury organizacyjnej, finansowej lub technicznej 

uniemożliwiające mu prawidłowe wykonywanie przedmiotu umowy. 
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3) posiada uprawnienia do wykonywania przewozów osób na podstawie licencji na 

krajowy transport drogowy osób. 

 
§ 3 

1. W ramach określonego w § 1 przedmiotu umowy Przewoźnik jest obowiązany do: 

1) odbioru dziecka z miejsca zamieszkania o godzinie, o której mowa w ust. 3, 

2) dowozu dziecka do placówki oświatowej pod wskazany adres, 

3) odwozu dziecka do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych o godzinie, 

o której mowa w ust. 4, 

4) udzielania czynnej pomocy dziecku w czasie wsiadania, zajmowania miejsc i przy 

wysiadaniu z samochodu, 

5) dopilnowania, aby dziecko było zapięte pasem bezpieczeństwa w czasie transportu. 

2. Przewoźnik jest obowiązany przy wykonywaniu przedmiotu umowy przestrzegać 

następujących warunków jego wykonania: 

1) w trakcie przewozu na trasie: miejsce zamieszkania – szkoła –miejsce zamieszkania 

w pojeździe musi znajdować się kierowca i opiekun; 

2) dziecko będzie odbierane od rodziców (opiekunów prawnych) z miejsca zamieszkania 

o ustalonej wcześniej godzinie i po dowiezieniu na zajęcia będzie przekazane pod 

opiekę nauczyciela lub innej osoby upoważnionej; 

3) po zakończeniu zajęć dziecko będzie odebrane od nauczycieli w szkole (lub innych 

osób odpowiedzialnych do przekazania) i po dowiezieniu pod miejsce zamieszkania 

przekazane pod opiekę rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnionych przez 

nich osób. Nie dopuszcza się przekazywania dziecka w drodze powrotnej ze szkoły do 

miejsca zamieszkania osobom nieupoważnionym; 

4) dziecko powinny być dowiezione do szkoły (placówki szkolno – wychowawczej), 

w takim czasie aby mogło rozpocząć zajęcia zgodnie z planem zajęć; 

5) dziecko ze szkoły powinno być odebrane po zakończeniu zajęć, jednak nie później niż 

przed zamknięciem świetlicy; 

6) Przewoźnik jest obowiązany posiadać aktualną polisę OC i NW ważną przez cały 

okres obowiązywania umowy, którą powinien okazać w dniu podpisania umowy oraz 

na każde wezwanie Gminy; 

7) środek transportu, którym świadczona będzie usługa powinien posiadać aktualne 

badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu. Dowóz dziecka 

niepełnosprawnego poruszającego się na wózku inwalidzkim winien być 
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wykonywany pojazdem umożliwiającym bezpieczny przewóz dziecka na wózku 

inwalidzkim. 

8) w okresach zimowych pojazd dowożący dzieci musi być ogrzewany, a na stopniach 

wejściowych do pojazdu nie może zalegać lód i nie mogą one być śliskie. Szczególną 

uwagę należy zwrócić podczas wchodzenia, schodzenia. 

9) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim 

przy wykonywaniu usług będących przedmiotem niniejszej umowy  

3. Godziny dowozu ucznia do szkoły oraz jego odbioru po zajęciach szkolnych ustala 

Przewoźnik z rodzicem (opiekunem prawnym) ucznia objętego obowiązkiem dowozu 

w terminie do 3 dni od rozpoczęcia zajęć szkolnych. Godziny te są ustalane na podstawie 

planu zajęć ucznia ustalonego przez placówkę oświatową, do której uczęszcza każdy 

z uczniów objętych dowozem. 

 
§ 4 

1. Za wykonanie czynności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……….. zł 

brutto (słownie: ………………………. złotych (netto: ……………………. zł słownie: 

………………………….) za jeden dzień dowozu wraz z opieką (rozliczenie ryczałtowe). 

2. Wartość umowy w trakcie jej obowiązywania (……. dni) nie przekroczy kwoty brutto 

……………………. zł (słownie: …………………………………… złotych 00/100).  

3. Okresem rozliczeniowym za wykonanie przedmiotu umowy jest jeden miesiąc 

kalendarzowy.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane w okresach miesięcznych, jako iloczyn kwoty 

wynagrodzenia za jeden dzień dowozu wraz z opieką (ryczałt) oraz liczby dni w których 

realizowany jest dowóz na  trasie o której mowa w § 1 ust. 1 w danym miesiącu. 

4. Wynagrodzenie Przewoźnika, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie przez Gminę 

(Centrum Usług Wspólnych w Lipnicy Wielkiej) na podstawie faktury wystawionej przez 

Przewoźnika po zakończeniu każdego miesiąca obowiązywania umowy przelewem na 

konto Przewoźnika wskazane w fakturze, w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia. 

5. Podstawą do wystawienia faktury, o którym mowa w ust. 2, będzie złożone przez 

Przewoźnika zestawienie dowozu dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Lipnica 

Wielka do placówki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022 w danym miesiącu, którego 

wzór stanowi załącznik do umowy.  

§ 5 

1. W przypadku nierzetelnego lub niewłaściwego wykonywania usługi stanowiącej przedmiot 

umowy przez Przewoźnika, np. braku środka transportu w danym dniu, podstawienia 
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nieodpowiedniego środka transportu, rażącego, nieuzasadnionego spóźnienia Gmina ma 

prawo zlecić wykonanie danego dowozu ucznia innemu uprawnionemu podmiotowi na 

koszt Przewoźnika. 

2. Przewoźnik jest obowiązany do zwrotu Gminie udokumentowanych kosztów wynajmu 

zastępczego środka transportu w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania do 

zwrotu tych kosztów. Na wniosek Przewoźnika Gmina może potrącić koszt zastępczego 

wykonania dowozu ucznia z wynagrodzenia miesięcznego przysługującego 

Przewoźnikowi.  

§ 6 

1. Przewoźnik jest obowiązany do zapłaty Gminie kar umownych z następujących tytułów 

i w następujących wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Gminę z winy Przewoźnika w wysokości - 500,00 

zł; 

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Przewoźnika z przyczyn niezależnych od Gminy 

w wysokości - 500,00 zł. 

2. Gmina zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych na zasadach ogólnych. 

3. Przewoźnik nie ma prawa przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią 

bez zgody Gminy wyrażonej na piśmie. 

§ 7 

Integralną częścią umowy jest oferta Przewoźnika na wykonanie dowozu dziecka 

niepełnosprawnego z terenu Gminy Lipnica Wielka do placówki oświatowej w roku szkolnym 

2021/2022 złożona w dniu ………………………… r. 

§ 8 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia 01 listopada 2021 r. do dnia 24 czerwca 

2022 r. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym 

wypowiedzeniem złożonym na piśmie, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
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§ 11 

Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 
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Załącznik do umowy z dnia ………………. r. 

Zestawienie dowozu dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Lipnica Wielka do placówki  oświatowej                          

w roku szkolnym 2021/2022 

w miesiącu ………………………………… 20…… r. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Trasa 

Liczba dni w 
miesiącu, przez 

który był 
wykonywany dowóz 

Stawka za jeden dzień 
wykonywania dowozu 

Iloczyn liczby dni dowozu i 
stawki za wykonanie 

jednego dowozu 
(kol. 2 x kol. 3) 

1 2 3 4 

    

Łączne wynagrodzenie Przewoźnika za wykonanie przedmiotu 

umowy w danym miesiącu 
 


