
                                                  Umowa Nr .…./2019 

 

zawarta w dniu ……………. 2019 roku w Przyłęku pomiędzy : 

Gminą Przyłęk, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Przyłęk – Eugeniusza Wolszczaka 

 

 zwaną w treści umowy „Zamawiającym” 

 

a 

 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 
 

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

 

……………………….  – ………………………. 
 

§ 1 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego – numer postępowania GBO.271.06.2019: 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na warunkach określonych niniejszą umową usługę 

dowozu i odwozu około 450 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Przyłęk w 

roku szkolnym 2019/2020. 

 
I. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie  

II. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą 

III. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie 

IV.  Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyłęku  

 

 
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BABINIE - 2 AUTOBUSY 

 

TRASA NR 1 DOWÓZ 

KURS NR 1: Lucimia – Andrzejów – Krzywda – Lipiny (parking koło kościoła) – Okrężnica – Babin (szkoła) 

zabieramy uczniów klas starszych. Długość trasy – 17 km, czas przejazdu około 35 min. 

KURS NR 2 Babin (szkoła) – Okrężnica – Lipiny – Krzywda – Andrzejów – Lucimia – Andrzejów – Krzywda – 

Lipiny (parking koło kościoła) – Okrężnica – Babin (szkoła) zabieramy uczniów klas młodszych. Długość trasy – 32 

km, czas przejazdu około 55 min. 

Przebieg razem 49 km 

TRASA NR 1 ODWÓZ 

KURS NR 1: Babin (szkoła) – Okrężnica – Lipiny (parking koło kościoła) – Krzywda – Andrzejów – Lucimia 

odwozimy uczniów klas młodszych. 

KURS NR 2: Lucimia – Andrzejów – Krzywda – Lipiny (DINO) – Okrężnica- Babin (szkoła) – Okrężnica – Lipiny 

(parking koło kościoła) – Krzywda – Andrzejów – Lucimia odwozimy uczniów klas starszych. 

Przebieg razem 49 km 

 

TRASA NR 2 DOWÓZ 



KURS NR 1: Przyłęk (Nadbłocie) – Okrężnica (pod lasem) – Babin (północny) – Babin (południowy) – Ruda – 

Wysocin – Babin (szkoła) – Mierziączka – Stefanów – Babin (szkoła) zabieramy uczniów klas młodszych i starszych. 

Długość trasy – 22 km, czas przejazdu około 42 min. 

Przebieg razem 22 km 

TRASA NR 2 ODWÓZ 

KURS NR 1: Babin (szkoła) – Mierziączka – Stefanów – Ruda – Wysocin – Babin (południowy) – Babin (północny) 

– Okrężnica (pod lasem) – Przyłęk (Nadbłocie) odwozimy uczniów klas młodszych. 

KURS NR 2: Przyłęk (Nadbłocie) – Okrężnica) – Babin (szkoła) ) – Mierziączka – Stefanów – Ruda – Wysocin – 

Babin (południowy) – Babin (północny) – Okrężnica (pod lasem) – Przyłęk (Nadbłocie) odwozimy uczniów klas 

starszych. 

Przebieg razem 49 km 

Łączna liczba kilometrów dowozu i odwozu do przejazdu przez 2 autobusy wynosi 169 km 

Łączna liczba uczniów do dowozu i odwozu 116. 

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABOWIE NAD WISŁĄ - 1 AUTOBUS 

TRASA  DOWÓZU 

KURS NR 1: Zamość Nowy (pogranicze z Mszadlą Starą) – Zamość Nowy – Wólka Zamojska – Zamość Stary (w 

kierunku Babina) – powrót – Zamość Stary (stacja paliw) – droga krajowa – Ługi (kościół, powrót na drogę krajową) 

– Celestynów – Grabów (nowy) – Grabów (szkoła, uczniowie wysiadają). Długość trasy – 12 km, czas przejazdu 

około 24 min. 

KURS NR 2: Grabów (szkoła) -  Michalin – Helenów – Szczęście – Grabów (IUNG) – Zielonka Nowa – Grabów (B) 

– Grabów (szkoła). Długość trasy – 18 km, czas przejazdu około 32 min. 

Kurs nr 1 i Kurs nr 2 zabiera razem uczniów klas młodszych i starszych 

Przebieg razem 30 km 

 

TRASA ODWÓZU 

KURS NR 1: Grabów (szkoła) – Grabów (nowy) – Celestynów -  Ługi  – droga krajowa -  Zamość Stary (stacja 

paliw) – Zamość Stary (w kierunku Babina) – Zamość Stary – Wólka Zamojska – Zamość Nowy (pogranicze z 

Mszadlą Starą) odwozimy uczniów klas młodszych.                               

KURS NR 2: Zamość Nowy - (pogranicze z Mszadlą Starą) – Zamość Stary – Grabów (szkoła) – Michalin – Helenów 

– Grabów (IUNG) – Zielonka Nowa – Grabów (B) odwozimy uczniów klas młodszych.       

KURS NR 3: Grabów (szkoła) – Grabów (nowy) – Celestynów -  Ługi  – droga krajowa -  Zamość Stary (stacja 

paliw) – Zamość Stary (w kierunku Babina) – Zamość Stary – Wólka Zamojska – Zamość Nowy (pogranicze z 

Mszadlą Starą) odwozimy uczniów klas starszych.                              

KURS NR 4: Zamość Nowy - (pogranicze z Mszadlą Starą) – Zamość Stary – Grabów (szkoła) – Michalin – Helenów 

– Grabów (IUNG) – Zielonka Nowa – Grabów (B) odwozimy uczniów klas starszych.                                 

                           

Przebieg razem 70 km 

 

Łączna liczba kilometrów dowozu i odwozu do przejazdu przez autobus wynosi 100 km 

Łączna liczba uczniów do dowozu i odwozu 96. 

 

 
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁAGUSZOWIE - 2 AUTOBUSY 

 

TRASA AUTOBUSU NR 1 DOWÓZ – początek trasy Załazy (hydrofornia) 

KURS NR 1: Załazy (hydrofornia) – Łagów (remiza) – droga powiatowa – Łagów (Karczonki Łagowskie) – droga 

krajowa – Pająków – Łaguszów (szkoła) zabieramy uczniów klas starszych. Długość trasy – 12,5 km, czas przejazdu 

około 20 min. 

KURS NR 2 : Łaguszów (szkoła) - Załazy (hydrofornia) – Łagów (remiza) – droga powiatowa – Łagów (Karczonki 

Łagowskie) – droga krajowa – Wólka Łagowska – Łaguszów (szkoła) zabieramy uczniów klas młodszych. Długość 

trasy – 18,5 km, czas przejazdu 31 min. 

Przebieg razem 31 km. 

TRASA AUTOBUSU NR 1 ODWÓZ 

KURS NR 1: Łaguszów (szkoła) – Wólka Łagowska – droga krajowa – Łagów (Karczonki Łagowskie) – Łagów 

(remiza) – Załazy – Załazy (hydrofornia) odwozimy dzieci klas młodszych. 

KURS NR 2: Załazy (hydrofornia) – Załazy – Łagów – Wólka Łagowska – Łaguszów (szkoła) – Pająków – droga 

krajowa – Łagów (Karczonki Łagowskie) – Łagów (remiza) – Załazy – Załazy (hydrofornia) odwozimy uczniów klas 

starszych). 

Przebieg razem 31 km. 



 

TRASA AUTOBUSU NR 2 DOWÓZ – początek trasy Ławeczko Nowe (krzyżówka na Helenów) 

KURS NR 1: Ławeczko Nowe – Ławeczko Stare (granica gminy) – powrót – Ławeczko Stare (południe) – powrót – 

Helenów – Ignaców – granica gminy – Łaguszów (koło sołtysa) – droga powiatowa – Łaguszów (szkoła) – Pająków – 

Łaguszów (szkoła) zabieramy uczniów klas młodszych i starszych. Długość trasy – 14,5 km, czas przejazdu około 23 

min. 

Przebieg razem 14,5 km. 

 

TRASA AUTOBUSU NR 2 ODWÓZ 

KURS NR 1: Łaguszów (szkoła) – Pająków – Łaguszów – Łaguszów (sołtys) – Ignaców – Helenów – Ławeczko 

Stare (granica gminy) – Ławeczko Stare (południe) – Ławeczko Nowe (krzyżówka). 

KURS NR 2: Ławeczko Nowe (krzyżówka) – Łaguszów (szkoła) – Pająków – Łaguszów – Łaguszów (sołtys) – 

Ignaców – Helenów – Ławeczko Stare (granica gminy) – Ławeczko Stare (południe) – Ławeczko Nowe (krzyżówka). 

Przebieg razem 34 km. 

Łączna liczba kilometrów dowozu i odwozu do przejazdu przez 2 autobusy wynosi 111 km. 

Łączna liczba uczniów do dowozu i odwozu 126. 

 

 
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYŁĘKU - 2 AUTOBUSY 

 

TRASA NR 1 DOWÓZ 

KURS NR 1:  Kulczyn - Mszadla Stara – Mszadla Dolna (do lasu) – Mszadla Dolna (przez wieś) – Kulczyn – Przyłęk 

(III gościniec) – Przyłęk (szkoła) zabieramy uczniów klas starszych. Długość trasy – 18 km, czas przejazdu około 35 

min. 

KURS NR 2:  Przyłęk (szkoła) – Kulczyn – Mszadla Stara - Mszadla Dolna (do lasu) – Mszadla Dolna (przez wieś) – 

Kulczyn – Przyłęk (III gościniec) – Przyłęk (szkoła) zabieramy uczniów klas młodszych. Długość trasy – 23 km, czas 

przejazdu około 40 min. 

Przebieg razem 41 km 

TRASA NR 1 ODWÓZ 

KURS NR 1:  Przyłęk (szkoła) – Kulczyn – Mszadla Stara – Mszadla Dolna (do lasu) – Mszadla Dolna (przez wieś) – 

Przyłęk (szkoła) odwozimy uczniów klas młodszych. 

KURS NR 2:   Przyłęk (szkoła) ) – Kulczyn – Mszadla Stara – Mszadla Dolna (do lasu) – Mszadla Dolna (przez wieś) 

odwozimy uczniów klas starszych. 

Przebieg razem 41 km 

 

TRASA NR 2 DOWÓZ 

KURS NR 1:  Mszadla Nowa – Rudki – Baryczka – Rudki (stara szkoła) – Rudki (nowa wieś) – Szlachecki Las – 

Przyłęk (troc) – Przyłęk (szkoła) zabieramy uczniów klas młodszych i starszych. Długość trasy – 20 km, czas 

przejazdu około 35 min. 

Przebieg razem 20 km 

TRASA NR 2 ODWÓŻ 

KURS NR 1: Przyłęk (szkoła) – Rudki – Mszadla Nowa – Rudki – Baryczka – Rudki (stara szkoła) – Rudki (nowa 

wieś) – Szlachecki Las – Przyłęk (szkoła) odwozimy uczniów klas młodszych. 

KURS NR 2: Przyłęk (szkoła) – Rudki – Mszadla Nowa – Rudki – Baryczka – Rudki (stara szkoła) – Rudki (nowa 

wieś) – Szlachecki Las odwozimy uczniów klas starszych. 

Przebieg razem 44 km 

Łączna liczba kilometrów dowozu i odwozu do przejazdu przez 2 autobusy wynosi 146 km. 

Łączna liczba uczniów do dowozu i odwozu 112. 

 

 
Łączna liczba autobusów - 7 

 

Łączna długość  dzienna tras wynosi ok. 526 km 

 

Uwaga:  

po 1 września 2019 r. może ulec zmianie: 

-  ilość kilometrów przejazdu dziennego, ale nie więcej niż o 10% w górę lub w dół 



- ilość dowożonych dzieci, ale nie więcej niż o 10%  osób w górę lub w dół. 

Trasy przejazdu mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego 

wynikłych w trakcie trwania umowy. Nowe trasy zostaną ustalone przez 

Zamawiającego z zachowaniem zapisów dotyczących ilości kilometrów przejazdu 

dziennego oraz ilości dowożonych dzieci. Godziny rozpoczęcia kursów zostaną 

podane do wiadomości Wykonawcy po ustaleniu planów lekcyjnych w 

poszczególnych szkołach.  

 

2. Godziny dowozu i odwozu uczniów na poszczególnych trasach do szkół wymienionych w 

pkt.1 zostaną ustalone najpóźniej do dnia 01 września 2019 r. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin odjazdów, miejsc przystankowych 

oraz tras, celem dostosowania do potrzeb szkół i uczniów. 

4. Wykonawca na swój koszt zapewni podczas transportu uczniów opiekę. 

 

§ 2 

1.Wykonawca na okres obowiązania umowy zobowiązany jest do : 

1) zapewnienia pojazdów, które będą spełniały warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich wyposażenia,  

2) zapewnienia ubezpieczenia pojazdów, o których mowa w pkt.1, za pomocą których świadczył 

     będzie usługę. 

2.Wykonawca oświadcza, iż na co najmniej dwa dni przed upływem ważności polisy (polis), o 

której mowa w ust.1 pkt 2, dostarczy on Zamawiającemu na własny koszt nową ważną polisę 

przedłużającą poprzednio dostarczoną Zamawiającemu. Polisa, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym, stanowi załącznik nr 1 do umowy, będącą jej integralną częścią. 

3.Wykonawca zapewnia, iż dysponuje obiektami zaplecza technicznego wystarczającymi do 

utrzymania pojazdów w ruchu co najmniej przez okres obowiązania umowy. 

4.Wykonawca zobowiązuje się, że kierowcy świadczący niniejszą usługę, oraz osoby sprawujące 

opiekę nad dziećmi podczas dowozu i odwozu uczniów, będą w okresie realizacji Umowy 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974r. – Kodeks pracy, zgodnie z oświadczeniem załączonym do oferty.  

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązany jest świadczyć przedmiotową usługę od dnia 02 września 2019 roku do 

końca roku szkolnego 2019/2020 z wyjątkiem dni wolnych od zajęć dydaktycznych. 

 

 

 

§ 4 

1.Wykonawca zobowiązany jest dbać o zewnętrzną i wewnętrzną czystość środków transportu 

oraz zabezpieczyć pełną sprawność techniczną środków transportu przeznaczonych do przewozu 

uczniów. 

2.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przewożonym uczniom odpowiednich warunków 

bezpieczeństwa higieny, wygody oraz należytej obsługi. 



3. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym w zakresie skutków zdarzeń 

niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiłyby lub utrudniłyby Wykonawcy świadczenie 

przedmiotowej umowy. 

 

 

§ 5 

1. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu przewożącego uczniów do i ze szkół lub innej 

nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu uczniów, Wykonawca 

zobowiązany jest bezzwłocznie zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zastępczy w czasie 

nie dłuższym niż 30 minut, oraz faksowym, emailowym lub telefonicznym powiadomieniu 

Zamawiającego. 

2. W przypadku nie zapewnienia przez Wykonawcę transportu zastępczego, o którym mowa w 

ust.1, Zamawiający zapewni transport uczniów na koszt Wykonawcy, potrącając należności z 

bieżącej faktury. 

 

                                                                             § 6 

1.Wykonawca może powierzyć podwykonawcom tylko i wyłącznie zakres usługi wskazanej w 

złożonej przez siebie ofercie. 

2.Zlecenie wykonania części usługi podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie części usługi. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania 

uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania 

uchybienia i zaniechania Wykonawcy. 

3.Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, jak też zmian do tych umów, 

wymagana jest każdorazowo pisemna zgoda Zamawiającego. 

4.Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 

podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania usługi 

określonych w umowie lub w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, 

uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

5.Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest 

każdorazowo zgoda Zamawiającego, udzielona na zasadach określonych w ust.4. 

6.Umowy, o których mowa w ust.4 i 5 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

 

§ 7 

1.Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzymywał będzie zgodnie z dokumentacją 

przetargową, wynagrodzenie w wysokości 

a)netto: ……………………zł (słownie: …………………………………. złotych), 

b) podatek VAT: …….. zł (słownie: …………………………złotych), 

c) brutto: …………… zł ( słownie: …………………………….. złotych). 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 płatne będzie miesięcznie z dołu za faktycznie 

wykonaną   usługę w danym miesiącu, na podstawie faktury VAT. 

3. Wartość całego zamówienia: 
a) netto: ……………………. zł (słownie: …………………………….. złotych), 

b) podatek VAT: ……… zł ( słownie: …………………………………. złotych), 

c) brutto: ………. zł ( słownie: …………………………………………..złotych). 

 

4.Faktury wystawiane będą na Gmina Przyłęk, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk NIP: 8111757928. 

5.Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia należnością konta Zamawiającego. 

 

§ 8 



1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za : 

   a) każde opóźnienie powyżej 15 minut z przyczyn zależnych od Wykonawcy w stosunku do 

       terminów wskazanych w rozkładzie jazdy - w wysokości 50 zł, 

   b) utratę z winy Wykonawcy połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy lub przerwę 

       w realizacji umowy powstałą z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 500 zł. 

       za każdy zaistniały przypadek. 

   c) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – 

       - w wysokości 20% wynagrodzenia  brutto określonego § 7 ust.1 lit.c, 

   d) za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn przez niego zawinionych –  

       - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 lit.c. 

2.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od wystąpienia przez 

Zamawiającego z żądaniem zapłaty. W przypadku nieuiszczenia kary przez Wykonawcę w 

terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może potracić karę z dowolnej 

należności Wykonawcy. 

3.W przypadku naruszenia wymagań dotyczących zatrudniania kierowców autobusów oraz osób 

sprawujących opiekę nad uczniami, realizujących zamówienie objęte niniejszą umową 

Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 2000 złotych ( słownie : 

dwa tysiące złotych ) za każdy stwierdzony przypadek. 

4.Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych, będzie on 

uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy – na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego –  

- odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody.  

 

§ 9 

1.Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli : 

  1) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy, 

  2) Wykonawca przerwał świadczenie usługi objętej umową na okres przekraczający 3 dni, 

  3) w przypadku stwierdzenia przez upoważnione organy niesprawności pojazdów służących 

      do realizacji niniejszej umowy.  

 

§ 10 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku 

VAT. 

 

§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

                                                                           § 13 

1.W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy. 

2.Spory jakie mogą wynikać przy realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 

Sądu Cywilnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

 

                                                                           § 14 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego  i 1 dla Wykonawcy. 



 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                  WYKONAWCA 

 


