
                     Załącznik nr 2 

 

UMOWA  NR  …/WO/2022-… 

 

zawarta w dniu  ………………. 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Koninie, 62-500 Konin,    

plac  Wolności 1, pomiędzy Miastem Konin  

NIP 6652899834 reprezentowanym przez: 

Piotra Korytkowskiego – Prezydenta Miasta Konina z upoważnienia , którego 

działa 

Witold Nowak – Zastępca Prezydenta Miasta Konina 

zwany dalej  „ Zamawiającym ” 

a 

………………………………………………………………………….. 

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………… 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług 

przewozu i opieki dla ………… uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania 

do Ośrodka  Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Marianowie  

i z powrotem pojazdem będącym w dyspozycji Wykonawcy, przystosowanym do 

przewozu osób na wózkach inwalidzkich, od poniedziałku do piątku (zgodnie  

z harmonogramem pracy OREW),a w razie potrzeby również w inne dni, po 

wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby transportu. 

2.Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca otrzyma od OREW 

harmonogramy zajęć lekcyjnych. Wykonawca będzie na bieżąco, z odpowiednim 

wyprzedzeniem informowany o zmianach w harmonogramie zajęć. 

3.Zadaniem opiekuna jest udzielanie czynnej pomocy uczniom niepełnosprawnym 

podczas trwania podróży oraz przy opuszczaniu pojazdu po jej zakończeniu do 

momentu oddania ucznia pod opiekę opiekuna ucznia w Ośrodku lub w miejscu 

zamieszkania. 

4.Termin realizacji umowy: 1 września 2022 r. – 23 czerwca 2023 r. 

       

§ 2.  

 

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przewóz osobiście, stosując przy jego 

wykonaniu przepisy prawa regulujące warunki przewozu osób 

niepełnosprawnych, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa dla przewożonych. 



2.Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o: 

1) każdym przypadku wystąpienie przeszkód uniemożliwiających wykonywanie 

usług będących przedmiotem niniejszej umowy, w tym awarii pojazdu. 

2) czasie w jakim został podstawiony pojazd zastępczy w przypadku wystąpienia 

awarii pojazdu. 

3.Wykonawca posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego osób, zgodnie a ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz.U. z 2022 r,poz.180 ze zm.). 

4.Wykonawca zabezpieczy personel niezbędny do obsługi i przewozu uczniów 

niepełnosprawnych oraz odpowiada za prawidłową organizację pracy. 

5.Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej pomocy udzielanej osobie 

niepełnosprawnej przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu oraz przemieszczaniu się 

do miejsca docelowego. 

 

§ 3.  

 

1.Wykonawca będzie realizował usługę przy pomocy samochodu 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się 

na wózkach inwalidzkich. 

2.Wszelkie koszty eksploatacji i napraw samochodu oraz wyposażenia 

wykorzystywanego do wykonania umowy, ponosi Wykonawca. 

3.Wykonawca posiada opłaconą polisę OC i NNW oraz ważne przeglądy techniczne 

samochodu w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia w czasie realizacji zamówienia. 

3.Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności (OC przewoźnika drogowego w ruchu 

krajowym) obejmujący cały okres realizacji zamówienia. 

 

§ 4. 

 

1.Okresem rozliczeniowym za wykonanie usługi jest jeden miesiąc. 

2.Rozliczenie usługi będzie następowało po dostarczeniu przez Wykonawcę  

w terminie do 10 dnia każdego miesiąca faktury VAT za wykonaną usługę za 

miesiąc poprzedni zawierającą wyliczenie wraz z  dołączonym załącznikiem  

z zestawieniem kilometrów przejechanych w poszczególnych dniach miesiąca. 

3.Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  

nr ……………………………………………………………………………………………………… w ciągu  

14 dni od dnia doręczenia faktury wraz z załącznikiem. 

 



4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy szacuje 

się na kwotę ……………………… zł brutto. 

5.W przypadku nieprawidłowego wykonania któregokolwiek z obowiązków 

wynikających z postanowień niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany będzie 

zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia 

miesięcznego brutto z miesiąca, w którym po stronie Wykonawcy nastąpiły 

nieprawidłowości w wykonaniu umowy. Kara zostanie potrącona z faktury VAT, na 

podstawie noty obciążeniowej, o czym Wykonawca zostanie poinformowany 

odrębnym pismem. 

6.Za odstąpienie od umowy w czasie jej wykonywania z winy Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% całkowitej 

wartości przedmiotu umowy. 

7.W przypadku powtarzających się nieprawidłowości w należytym wykonywaniu 

umowy (max. trzy nieprawidłowości), Zamawiający zastrzega sobie prawo 

natychmiastowego odstąpienia od umowy, bez zachowania terminów 

wypowiedzenia z winy Wykonawcy. 

 

§ 5. 

 

1.Zamawiający ma prawo do nadzoru nad realizacją niniejszej umowy. 

2.W ramach nadzoru na wykonaniem umowy Zamawiający może w szczególności: 

a) żądać do wglądu dokumentów potwierdzających sprawność pojazdów 

samochodowych oraz dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych; 

b) żądać do wglądu dokumentów kierowców i opiekunów, potwierdzających  

kwalifikacje do wykonywania niniejszej umowy; 

c)  kontrolować terminowość i punktualność wykonywanej usługi. 

 

§ 6. 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron  

w formie pisemnej  pod rygorem nieważności. 

 

§ 7. 

 

Strony dopuszczają zmiany w umowie w przypadku zmian cen jednostkowych 

paliwa . 

      

 

 



§ 8. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz art.39 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) 

 

§ 9. 

 

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których  

jeden otrzymuje Wykonawca , a dwa egzemplarze Zamawiający. 

 

 

 

 

 

 

…………………………….      …………………………. 

 

     Zamawiający                     Wykonawca 

 

 

 

 

 

 


