
UMOWA O USŁUGI PRZEWOZOWE 
 

zawarta w dniu …………………….. w Kruszynie pomiędzy Gminnym Zespołem Oświaty  

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

1. Annę Bednarek – kierownika Gminnego Zespołu Oświaty                

2. Grażynę Porada – głównego księgowego Gminnego Zespołu Oświaty  

a Firmą …………………………………………………………….. reprezentowaną przez:  

……………………………… zwanego w dalszej treści umowy „Wykonawcą przewozu”. 

 

§ 1 

Zamawiający zleca a Wykonawca przewozu zobowiązuje się wykonać na rzecz 

Zamawiającego usługi polegające na dowozie i odwozie uczniów do szkół na trasie Kruszyna 

– Lgota Mała – Pieńki Szczepockie – Teklinów– Widzów – Jacków – Baby - Kruszyna.  

 

§ 2 

1. Tytułem wynagrodzenia za wykonaną usługę Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy przewozu wynagrodzenie zgodnie z zestawieniem przejechanych 

kilometrów, w wysokości …. zł za kilometr, słownie: …….., lecz nie więcej jak …… zł 

za jeden dzień przewozowy. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie za ubiegły miesiąc w terminie 7 dni od daty 

złożenia faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

§ 3 

Umowa niniejsza zawarta zostaje na okres od dnia 04 września 2006r do dnia 22 czerwca 

2007r. 

 

§ 4 

1. Do obowiązków Wykonawcy przewozu będzie należało: 

1) dostarczenie środka transportu w należytym stanie technicznym i sanitarnym 

dostosowanym do przewozu dzieci, 

2) zapewnienie dzieciom należytej wygody w czasie przewozu, 

3) punktualny dowóz i odwóz dzieci. 

2. W przypadku awarii lub innych zdarzeń losowych Wykonawca przewozu zapewnia 

zastępczy środek transportu odpowiadający warunkom umowy. 

 

§ 5 

W przypadku niewykonania usługi Zamawiającemu przysługuje prawo wynajęcia innego 

wykonawcy na koszt Wykonawcy przewozu. 

 

§ 6 

Wykonawca przewozu ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. 

 

§ 7 

W razie niewykonania przewozu w terminie ustalonym zgodnie z załącznikiem Nr 1 

Zamawiającemu przysługuje nałożenie kary umownej w wysokości 5% wartości 

niewykonanej usługi. 

 

§ 8 

Integralną częścią niniejszej umowy jest załącznik Nr 1 zawierający trasę przejazdu, czas 

przyjazdu i odjazdu. 
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§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy 

pisemnej. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 11 

Spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie właściwego miejscowo sądu. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

Zamawiający:         Wykonawca przewozu: 


