
 

UMOWA O USŁUGI PRZEWOZOWE UCZNIÓW ……. 
 

 

Zawarta w dniu ………….. pomiędzy Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powiśla 

Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, w imieniu 

i na rzecz którego działają: 

 

1. Dyrektor – mgr Iwona Wrzoskiewicz-Słonka 

 

a  

…………………………. 

 

Podstawą do zawarcia umowy stron jest przetarg nieograniczony przeprowadzony w dniu  

09 grudnia 2010 r., w wyniku którego rozstrzygnięcia, wyłoniony został Zleceniobiorca. 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy są usługi polegające na dowozie dzieci do Publicznego Gimnazjum  

Nr 2 na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska – świadczone na rzecz Zleceniodawcy przez 

Zleceniobiorcę na trasie: 

Trasa 

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej – Chorążec – Laskówka Chorąska- 

Żelazówka – Publiczne Gimnazjum Nr 2 ul. Zazamcze 3 Dąbrowa Tarnowska. 

Odległość w jedną stronę 12,5 km. Całkowita trasa dzienna 50 km. Liczba dowożonych 

uczniów 36. 

 

§ 2 

Realizacja dowozu dzieci odbywać się będzie według ustalonego rozkładu jazdy 

stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

 

                                                                   § 3 

Zleceniodawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przejezdności dróg położonych na terenie 

gminy Dąbrowa Tarnowska, głównie tych, po których będzie prowadzony przewóz dzieci 

szkolnych. 

§ 4 

1. Dowóz dzieci odbywać się będzie w dni nauki szkolnej. 

2. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy terminy ferii szkolnych oraz dni wolnych od pracy 

szkoły. 

§ 5 

1. Za usługi określone w § 1, Zleceniodawca wypłacać będzie Zleceniobiorcy wynagrodzenie 

według stawki za 1 kilometr przebiegu – ………… zł brutto. 

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane będzie z dołu, po zakończonym 

miesiącu wykonywania usługi, w oparciu o rachunek przedłożony przez Zleceniobiorcę, w 

terminie do 14 dni. 

 

 

 

 

§ 6 



1. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy listę osób do przewozu, która będzie zawierać: 

nazwisko, imię, trasę przejazdu. 

§ 7 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony z ważnością od dnia 3 stycznia 2011 roku 

do dnia 22 czerwca 2011 roku i może być rozwiązana za jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia.  

 31.01.2011 – 13.02.2011 – ferie zimowe 

 21.04.2011 – 26.04.2011 – wiosenna przerwa świąteczna 

 

2. Odstąpienie od umowy bez wzajemnych roszczeń finansowych może nastąpić w każdym 

czasie za zgodą obu stron. 

§ 8 

1. W razie zawinionego przez Zleceniobiorcę zawieszenia kursu, zapłaci on Zleceniodawcy 

karę umowna w wysokości 0,5 % płatności miesięcznych za usługę oraz dokona zwrotu 

płatności za dni, w których autobus nie kursował. 

2. Zleceniobiorca ma obowiązek zapewnić pojazd zastępczy w razie awarii na własny koszt. 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu 

podpisanego przez obydwie strony. 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 

§ 11 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

właściwych sądów powszechnych. 

§ 12 

Zleceniodawca oświadcza, że: 

- nie jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania i   

wysyłania na swój adres rachunków bez podpisu odbiorcy. 

 

§ 13 

Płatnikiem za dowóz dzieci będzie Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Bohaterów Powiśla 

Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej wg trasy podanej w § 1. Faktury będą wystawiane za 

ilość dni dowozu za dany przepracowany miesiąc. 

§ 14 

Tekst umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

      ZLECENIODAWCA:                                              ZLECENIOBIORCA: 

 

 

1. .........................................                                        1. .............................................. 

 

 

                                                                            2. ............................................... 

 



 

 

 

 

 


