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Załącznik Nr 8

U M O W A   Nr  ......./2006
o usługi przewozowe

zawarta w dniu ....................... roku w Przyrowie pomiędzy Gminą Przyrów z siedzibą w Przyrowie 
ul. Częstochowska 7, reprezentowaną przez:
1. Wójt Gminy Przyrów – mgr inż. Robert Nowak
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a
.......................................................................................................................................................
z siedzibą w 
........................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
1. .................................................................................................................................
2...................................................................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy Przewoźnikiem, o następującej treści:

§ 1.

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu ..................................
Przewoźnik będzie wykonywał usługi przewozowe na Trasie ....... własnym samochodem marki 
........................ o nr rejestracyjnym ..................................... polegające na dowozie i odwozie ........... 
uczniów  do Przedszkola Gminnego, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Przyrowie z 
miejscowości ..................................................................................................................... Przyrów o 
łącznej długość trasy wynoszącej ............. km.

§ 2.

1.Przewoźnik oświadcza, że usługa wymieniona w § 1 będzie wykonywana przez osobę posiadającą 
uprawnienia prawa jazdy kat.D.
2.Przewoźnik posiada ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób do 
dnia .................................................... .
3.Usługa wykonywana będzie w roku szkolnym 2006 – 2007 r t.j. od 04 września 2006r do dnia 
zakończenia roku szkolnego tj. do 22 czerwca 2007 roku.

§ 3.

1.Za usługę, o której mowa w § 1 i § 2 pkt.3 umowy, Zamawiający zapłaci Przewoźnikowi zgodnie 
z ceną ofertową w wysokości .................... zł netto, WAT ....% ........zł, razem brutto.....................zł 
/słownie: ........................................................................................................................................./.
2.Należność przypadająca za usługę wykonaną za okres jednego miesiąca kalendarzowego wynosi: 
/przy uwzględnieniu biletów miesięcznych dla ....uczniów, w cenie biletu ......zł/netto/bilet, wynosi/ 
netto ...............zł, /słownie............................................................................................................zł/,
WAT ..............zł, /słownie............................................................................................................zł/,
brutto .............zł,. /słownie............................................................................................................zł/.

§ 4.

1.Rozliczenia za wykonaną usługę przewozową strony rozliczać będą na podstawie faktur 
wystawionych wg karty pojazdu potwierdzonej przez Dyrektora Gimnazjum P. ...............................,
w cyklu miesięcznym, po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.
2.Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności z faktur Przewoźnikowi w terminie 21 dni od 
dnia otrzymania faktury.



§ 5. 

1.Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygód 
uznawanych za niezbędne przy przewozie uczniów.
2.Za bagaż pozostawiony przez uczniów, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy 
szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.

3.Przewoźnik ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za zwłokę, niepunktualność lub z 
nieuzasadnionych przyczyn brak realizacji usługi.
4.Za każdy dzień braku realizacji usługi z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający 
potrącał będzie Przewoźnikowi z należności faktury kwotę w wysokości 20% należności faktury za 
dany miesiąc, za każdy dzień braku realizacji usługi. 

§ 6.

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ....................................... roku do dnia zakończenia roku 
szkolnego tj. do 22 czerwca 2007 roku.

§ 7.

1.Umowa może być rozwiązana przed upływem terminu, na który została zawarta za zgodą obydwu 
stron z jednomiesięcznym okresem pisemnego jej wypowiedzenia.
2.Umowa może być również rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia w 
sposób rażący w trakcie wykonywania umowy.

§ 8.

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy 
pisemnej w postaci aneksu.

§ 9.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego.

§ 10.

Ewentualne spory wynikłe z realizacji postanowień niniejszej umowy, rozstrzygać będzie rzeczowo 
właściwy dla Zamawiającego Sąd.

§ 11.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje Przewoźnika, a 
dwa pozostają u Zamawiającego.

                             Przewoźnik:    Zamawiający:  
    


