
Załącznik Nr 2  

UMOWA Nr ……./2021 

zawarta dnia  ……………      pomiędzy: 

Gminą Kulesze Kościelne, z siedzibą w Kuleszach Kościelnych, ul. Główna 6,   

NIP: 722-161-23-43 zwaną dalej  „ Zamawiającym”, którą reprezentuje : 

 Stefan Grodzki –  Wójt Gminy Kulesze Kościelne  

przy kontrasygnacie Ewy  Klewinowskiej - Skarbnik Gminy Kulesze Kościelne 

a: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

zwanym dalej   Wykonawcą. 

Niniejsza umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 

cytowanej ustawy. 

§ 1. 

Zamawiający zamawia,  a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie  na: Dowóz 

uczniów  niepełnosprawnych z terenu Gminy Kulesze Kościelne w roku szkolnym 2021/2022 

oraz ich odwóz po zakończeniu zajęć do miejsca zamieszkania. Dowóz i przywóz odbywał się 

będzie, codziennie od poniedziałku do piątku, z uwzględnieniem przerw przewidzianych w 

organizacji roku szkolnego, a podróż dzieci do ośrodka/szkoły nie będzie wynosiła dłużej jak 

1 godzinę i 30 minut.    

§ 2. 

1. Strony ustalają cenę ryczałtową za wykonanie zamówienia opisanego w § 1 umowy w 

kwocie: 

 

1) za Część I zamówienia - Dowóz oraz zapewnienie opiekuna podczas dowozu dla 1 

ucznia niepełnosprawnego do  Szkoły Podstawowej „Jasny Cel” 12, ul. Bukowskiego 

4, 15-066 Białystok z i do miejsca zamieszkania dziecka w miejscowości Stypułki – 

Giemzino:  

…………. (słownie: ……..) złotych netto plus ….. % podatku VAT co daje wartość 

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

za każdy dzień zrealizowanego dowozu ucznia do i ze szkoły. 



2) za Część II zamówienia - Dowóz oraz zapewnienie opiekuna podczas dowozu dla 1 ucznia 

niepełnosprawnego (na wózku inwalidzkim) do  Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Świętego Jana Pawła II, Długobórz, ul. Szkolna 7, 18-300 Zambrów  z 

i do miejsca zamieszkania dziecka w miejscowości Gołasze Mościckie, z tym że odbiór 

dziecka z ośrodka odbywać się będzie o godz. 1230: 

…………. (słownie: ……..) złotych netto plus ….. % podatku VAT co daje wartość 

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

za każdy dzień zrealizowanego dowozu ucznia do i ze szkoły. 

 
2. Cena  ustalona w ust. 1 ma charakter ryczałtowy, co oznacza, że Wykonawca skalkulował i 

wliczył w nią wszystkie swoje koszty i nie będzie miał prawa do podwyższenia ceny, choćby w 

trakcie realizacji zamówienia powstały po jego stronie koszty, których nie mógł przewidzieć w 

dacie zawarcia umowy.  

§ 3. 

1. Wynagrodzenie miesięczne płatne będzie przelewem, po zakończonym miesiącu dowozu 

na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2. Za nieterminowe opłacanie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za 

opóźnienie. 

§ 4. 

1. Rozliczenie następować będzie w okresach miesięcznych, po przeliczeniu ceny 

jednostkowej przez liczbę dni w miesiącu, w których Wykonawca dowoził dzieci do i ze 

szkoły. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zakresu umowy w zależności 

od potrzeb Zamawiającego, w szczególności zwiększenia lub zmniejszenia obowiązku 

Zamawiającego zapewnienia dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.  

§ 5. 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień 01.09.2021 r .  

2. Termin zakończenia  przedmiotu umowy ustala się na ostatni dzień nauki w roku szkolnym 

2021/2022. 

§ 6. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) niezapewnienia dziecku dowozu do/ze szkoły w wysokości 800,00 (słownie:  osiemset 

00/100) złotych , za każdy stwierdzony przypadek; 

2) niezapewnienia dziecku opieki w czasie przewozu d/ze szkoły w wysokości  400,00 

(słownie: czterysta 00/100) złotych  za każdy stwierdzony przypadek; 

3) podróży dziecka do/ze szkoły przekraczającej ustalony w § 1 czas (1,5 h) w wysokości 

400,00 (słownie: czterysta 00/100) złotych za każdy stwierdzony przypadek; 

4) za opóźnienie w przedłożeniu kopii polisy ubezpieczenia NNW przewożonych osób w 

wysokości 200,00 (słownie: dwieście 00/100) złotych za każdy dzień opóźnienia. 

2. Dla ustalenia okoliczności powodujących naliczenie kar umownych Zamawiający bierze 

pod uwagę informacje przekazane przez rodziców dziecka, a także informacje otrzymane 

od placówki, do której dziecko jest dowożone.  



3. Kary umowne podlegają potrąceniu z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Gdyby wysokość szkody przewyższała naliczone kary umowne, Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§ 7. 

1. Wykonawca ma obowiązek zapewnia przewożonym dzieciom opiekuna oraz 

bezpieczeństwo. W razie potrzeby Wykonawca zapewnia pomoc dzieciom w trakcie 

wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz doprowadzenia dziecka do szkoły i ośrodka oraz 

odebrania po odbytych zajęciach. 

2. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zapewnia transport zastępczy, odpowiadający 

wymaganiom osób niepełnosprawnych. 

3. Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW dla przewożonych osób na sumę ubezpieczenia 

nie mniejszą niż  20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100) złotych. Wykonawca jest 

zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczenia NNW dla 

przewożonych osób w terminie do 02.09.2021 r. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, spowodowane  w wyniku 

wykonywania zamówienia.                                                                                                                

§ 8. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 9. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie 

w formie pisemnej. 

§ 10. 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach,  po  jednym egzemplarzu dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

……………………………………          ..….……………………………. 

    (Podpis Wykonawcy)                                                                          (podpis Zamawiającego)  

 

 

 


