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Załącznik nr 9 do SIWZ 

                        NS: ZP.271.37.2017 

 

UMOWA - PROJEKT 

 

Umowa nr ……./2017 

zawarta w dniu ……..2017 r. w  Cedrach Wielkich, pomiędzy  

Gminą Cedry Wielkie z siedzibą w Cedrach Wielkich, przy ul. M. Płażyńskiego 16,  83-020 

Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, reprezentowaną przez:  

Janusza Golińskiego – Wójta Gminy 

zwaną dalej   „Zamawiającym”, 

a  

…………… z siedzibą: kod/miasto ……………… przy ulicy ………………., wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

……………….., pod numerem ……………………., NIP ……………….., REGON 

………………., reprezentowaną przez: 

1. ………………………………… 

 

zwaną / ym dalej „Wykonawcą”  

o następującej treści: 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego sygn. akt ZP.271.37.2017               

i dokonanego wyboru oferty Wykonawcy,  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania zamówienie pn.: „Świadczenie usługi dowozu uczniów do placówek oświatowych 

na terenie Gminy Cedry Wielkie na podstawie zakupu biletów miesięcznych w okresie 

trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.” 

2. Przedmiot umowy obejmuje przewóz dzieci (dowóz z miejsca zamieszkania do szkół                  

i odwiezienie ze szkół do miejsca zamieszkania) w okresie trwania zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych w latach dydaktyczno - wychowawczych od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

w dni nauki. Organizacja roku szkolnego jest uregulowana rozporządzeniem Ministra 

Edukacji z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1603). 

3. Transport będzie się odbywał na terenie Gminy Cedry Wielkie na trasach                                    

i w godzinach określonych przez Zamawiającego (na podstawie harmonogramów 

stanowiących załącznik nr 2 do umowy). 

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej 3 autobusami                               

z liczbą miejsc siedzących powyżej 50, zapewniających dowóz wszystkich uczniów na 

poszczególnych trasach w wyznaczonych godzinach oraz 1 autobusem rezerwowym. Wykaz 

autobusów stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

5. Zamawiający wymaga aby każdy z autobusów za który Wykonawca otrzymał punkty                  

w ramach kryterium: „sprawny wewnętrzny monitoring w autobusach wykorzystywanych do 

realizacji zamówienia oraz w autobusie rezerwowym” posiadał przez cały okres 

obowiązywania umowy sprawny wewnętrzny monitoring. 

6. Wykonawca na każdy miesiąc kalendarzowy wyda bilety dla uczniów uprawnionych do 

przejazdu (w terminie określonym w pkt. 8)  wg wykazu sporządzonego przez 

Zamawiającego  i zatwierdzonego przez Dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych 

do 20 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym będzie świadczona usługa.  

7. Ceny biletów winny uwzględniać uprawnienia dzieci do zniżek i ulg wynikających ze 

stosowanych przepisów. 

8. Miesięczne bilety zostaną wydane Dyrektorom poszczególnych placówek oświatowych                

w terminie do 28 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym będzie 

świadczona usługa w roku szkolnym ( w miesiącu lutym do 26 dnia na miesiąc marzec). 

9. Bilety na miesiąc styczeń 2017 roku zostaną wydane w terminie 5 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy. 
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10. Ilość kupowanych biletów miesięcznych w okresie roku dydaktyczno - wychowawczego 

może ulegać zmianie. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów Wykonawca 

musi zapewnić ich dowóz na warunkach określonych niniejszą umową i SIWZ. Z tytułu 

zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje  ponoszenia 

dodatkowych opłat. 

11. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym, na podstawie zestawienia 

faktycznie zakupionych biletów miesięcznych. 

12. Ceny biletów będą się różniły w zależności od odległości jaka dzieli dzieci od placówki 

szkolnej.  

a) I grupa biletów to bilety dla dzieci, których odległość od szkoły wynosi od 3 do 4 km   

- szacowana liczba  dzieci –127 

b)  II grupa biletów to bilety dla dzieci, których odległość od szkoły wynosi powyżej 4 

km  

 - szacowana liczba  dzieci - 243 

13. Zamawiający zastrzega możliwe odstępstwa od podanych harmonogramów przewozów 

uzależnione od zmiany planów lekcji, ilości dzieci, likwidacji szkół, zmiany organizacji roku 

szkolnego, odpracowania dni wolnych etc., po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy. 

14. Do zapewnienia opieki nad dziećmi przewożonymi autobusami Wykonawca dodatkowo 

zatrudni na umowę o pracę opiekunki/opiekunów do dzieci (minimum jedna/jeden w każdym 

autobusie), których zadaniem będzie dodatkowe czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci 

podczas wsiadania do autobusu, przejazdu oraz wysiadania i przeprowadzenia przez jezdnię                                     

w kierunku szkoły.  

15. Zatrzymanie autobusu w wyjątkowych sytuacjach (np. choroba dziecka, itp.) powinno 

nastąpić w miejscu wskazanym przez opiekunkę o ile nie zabraniają tego przepisy ruchu 

drogowego w celu zabrania lub wysadzenia dziecka. 

16. Pojazdy uczestniczące w dowozach muszą odpowiadać ogólnych warunkom przewozu 

osób, muszą posiadać ważne opłacone polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne 

pozytywne badania techniczne. 

17. Wykonawca musi dysponować ilością kierowców odpowiednią do realizacji zamówienia 

(co najmniej 4 kierowców), przy czym kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia                   

tj. ważne prawa jazdy kategorii D, ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie                          

o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby oraz muszą być 

zatrudnieni na umowę o pracę. 

18. Przewozy muszą być dokonywane środkami transportu spełniającymi wymagania 

techniczne określone w przepisach ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.) i innych przepisach związanych                   

z przewozem osób. 

19. Usługi przewozowe świadczone w ramach niniejszego postępowania, muszą być 

wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w szczególności zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59             

z późn. zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1983 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U.      

z 2013 r. poz. 1414 z późń. zm.) i ustawy z dnia  20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym  (tj. Dz. U. z 2017  r. poz. 220). 

20. W okresie, gdy temperatura na zewnątrz pojazdu będzie niższa niż +5 stopni C, 

wykonawca zobowiązany jest do ogrzewania pojazdu bez dodatkowego wynagrodzenia. 

21. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub 

podwykonawców podczas lub w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdrowie i życie uczniów na zasadach 

określonych przez Kodeks Cywilny. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu wykorzystywanego do realizacji 

zamówienia w należytym stanie technicznym nie zagrażającym bezpieczeństwu 

przewożonych osób oraz higienę, wygodę i należytą obsługę. 
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3. Wykonawca zabezpiecza prawidłową organizację dowozów i właściwy stan techniczny 

środków transportu, w szczególności:  

1) utrzymuje w należytym stanie i na swój koszt środki transportu; 

2) dokonuje na swój koszt bieżących napraw, konserwacji i wymaganych badań środków 

transportu. Wszystkie pojazdy przeznaczone do realizacji usługi powinny spełniać warunki 

techniczne, winny być zarejestrowane zaś ich dowód rejestracyjny musi być ważny (posiada 

aktualne badania techniczne zgodnie z art. 82 Prawa o ruchu drogowym) 

3) zabezpiecza prawidłowe warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie dowozów                 

i odwozów. 

4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 

1) Zapewnienia punktualnego, bezpiecznego i bezawaryjnego przewozu dzieci.  

2) Zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w czasie podróży; 

3) Zapewnienia właściwej jakość usługi (w szczególności: regularność, czystość 

pojazdów, dyspozycyjność, itp.) 

4) Pokrycia wszelkich kosztów związanych z ubezpieczeniem pojazdów i przewożonych 

nimi osób od ewentualnych następstw nieszczęśliwych wypadków mogących nastąpić              

w trakcie realizacji umowy. 

5) Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z zachowaniem szczególnej 

staranności i zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz umowy. 

6) Niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu wszystkich nieprawidłowości 

występujących w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i uzgadniania ewentualnych 

zmian. 

7) Zatrudniania na umowę o pracę: opiekunek do dzieci oraz kierowców posiadających 

ważne dokumenty takie jak w szczególności m.in.: prawo jazdy odpowiedniej kategorii, 

orzeczenie lekarskie i psychologiczne  o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku 

kierowcy, zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego kursu wymaganego przepisami 

prawa. Badania lekarskie  i psychologiczne muszą zostać przeprowadzone przed podjęciem 

pracy w charakterze kierowcy w ramach niniejszej umowy i zostaną uaktualnione jeżeli 

przepisy prawa tego wymagają. Na w/w badania kierowcy zostaną skierowani przez 

Wykonawcę, który pokryje wszelkie koszty związane z uzyskaniem odpowiednich 

zaświadczeń. 

8) Prawidłowego oznakowania wykorzystywanych do realizacji niniejszej umowy 

środków transportu. Wymagane oznakowanie to: obowiązujące na terenie Polski tablice 

informujące o przewozie uczniów oraz tablice informujące o trasie przewozu uczniów. 

Wyposażenie środków transportu wykorzystywanych do realizacji umowy musi spełniać 

obowiązujące przepisy z zakresu bhp oraz p.poż. 

9) Dyspozycyjności w świadczeniu usługi. Środki transportu wykorzystywane do realizacji 

umowy muszą być w pełni sprawne i dostępne w każdej chwili, w sytuacji zmiany planu 

lekcji, skrócenia lekcji, dodatkowych zajęć dydaktycznych lub w innych sytuacjach 

nieprzewidzianych po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego. 

10) Zabezpieczenia w przypadku niemożliwości podstawienia własnego środka transportu, 

przewozu spełniającego wszystkie warunki określone w SIWZ i w niniejszej umowie.  

11) Zapewnienia pojazdu zastępczego na swój koszt w przypadku awarii autobusu na trasie 

i niemożliwości dalszego kontynuowania jazdy ze względów technicznych. 

12) Wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami 

dokumentów składających się na umowę i obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa. 

13) Niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących realizacji umowy na każde 

żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 

otrzymania zapytania. 

14) Przestrzegania poufności, co do informacji pozyskanych w związku z realizacją 

umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych. 
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15) Nie wykorzystywania pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż 

dla wykonywania umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych               

w celach reklamowych lub marketingowych. 

16) Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności związanej  z przedmiotem umowy przez cały okres realizacji umowy                          

w wysokości co najmniej 150 % wynagrodzenia, o którym § 4 ust. 2. W terminie 3 dni od 

podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia 

(lub polisy). W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niż okres 

realizacji umowy Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na 

wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis).  

17) Uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń, gdy wpisy do rejestrów lub zezwolenia tracą 

moc obowiązującą oraz przekazania kopii tych dokumentów w terminie 21 dni od dnia 

wykreślenia z rejestru lub wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwoleń, pod rygorem 

odstąpienia od umowy. 

18) Poniesienia wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia wyrządzonej szkody                   

w przypadkach zawinionych. 

19) Zapewnienia dysponowania wszelkimi środkami technicznymi i logistycznymi 

potrzebnymi do należytego wykonania przedmiotu umowy. W szczególności posiadania 

wymaganej ilość oraz rodzaju środków transportu  do realizacji przedmiotu umowy                        

z odpowiednim wyposażeniem. 

20) Posiadania w całym okresie realizacji umowy niezbędnych, aktualnych uprawnień, 

zezwoleń i umów w celu wykonania przedmiotu umowy i dostarczenie ich Zamawiającemu. 

21) Pisemnego powiadamiania Zamawiającego o zmianie siedziby firmy, ogłoszeniu 

upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności, wszczęciu postępowania 

egzekucyjnego. 

§ 3 

Termin realizacji  

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 02.01.2018 r. 

2. Termin zakończenia realizacji zamówienia: 31.12.2018 r. 

§ 4 

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy 

1. Strony ustalają wartość całego przedmiotu zamówienia, zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy(załącznik nr 1 do umowy) wybraną w trybie 

przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Łączne wynagrodzenie, za przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą 

brutto ……………… (słownie: ……………….), w tym podatek VAT. 

3. Wskazana w ust. 2 powyżej wartość przedmiotu zamówienia wyczerpuje wszelkie 

zobowiązania Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe należne za 1 miesiąc świadczenia usług wynosi: ……….. zł 

netto ( słownie: ………………………), plus należny podatek VAT, co daje kwotę brutto 

…………………….. słownie: …………………………………………….. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 2 i 4 będzie płatne na konto bankowe Wykonawcy                         

o numerze …………………………………   prowadzone w …………………………………. 

6. Rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami będzie odbywało się 

zgodnie z następującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych:                            

art. 143c. (termin zgłoszenia uwag, o których mowa w art. 143c ust. 4 wynosi 10 dni 

kalendarzowych). 

§ 5 

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 4 będzie płatne po zakończeniu danego 

miesiąca świadczenia usług, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w § 4 ust. 5 niniejszej umowy, w ciągu 21 dni kalendarzowych                   

od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z ust. 1.  
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3. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub 

obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do 

czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności, a także                    

w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia 

odsetek za ten okres. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Wykonawca ma prawo 

dochodzić odsetek w wysokości ustawowej, z zastrzeżeniem ust. 3. 

6. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany będzie przy udziale podwykonawców 

(w tym również dalszych podwykonawców), na podstawie przedłożonej Zamawiającemu 

kopii umowy o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z oryginałem, której 

przedmiotem są usługi lub dostawy płatność wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi po 

dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu (najpóźniej na 7 dni przed terminem 

płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy) oryginału dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z poświadczonymi za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopiami opłaconych rachunków lub faktur                        

i protokołów odbioru dostaw lub usług pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub 

uwagi Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich 

faktyczne usunięcie. 

7. W przypadku nie dostarczenia dowodów, o których mowa w ust. 6 ZAMAWIAJĄCY 

wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za usługę w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych oryginałów dowodów zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 8.             

W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu późniejszego otrzymania 

wynagrodzenia. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

9. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy              

o podwykonawstwo. 

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy w terminie 

10 dni kalendarzowych zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty; 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy; 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, lub konieczności dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy stanowić będzie podstawę do 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 
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§ 6 

Zakres przedmiotu umowy 

Szczegółowy zakres usługi został określony w SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia 

przedłożonych Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego              

w celu sporządzenia oferty. Opis przedmiotu zamówienia i SIWZ stanowią integralną część 

umowy. 

§ 7 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu wykonania umowy.               

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach                   

i w terminach określonych w niniejszej umowie. 

§ 8 

Potencjał Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby 

techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 

uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji usług 

będących przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  ..............................................  na zasoby 

którego w zakresie wiedzy  i/lub  doświadczenia  Wykonawca  powoływał  się  składając  

ofertę  celem wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  

zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie .......................             

(w jakim  wiedza  i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania 

przedmiotu Umowy na użytek  postępowania o  udzielenie  zamówienia  publicznego).                   

W terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty zaprzestania wykonywania 

Umowy przez ............... (nazwa podmiotu  trzeciego)  z  jakichkolwiek  przyczyn                          

w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 

podmiotem,  posiadającym  zasoby  co  najmniej  takie  jak  te,  które  stanowiły  podstawę 

wykazania spełniania  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu                                  

o  udzielenie zamówienia publicznego  przy  udziale  podmiotu  trzeciego,  po  uprzednim  

uzyskaniu  zgody Zamawiającego.1 Zobowiązanie podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 6 

do umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 

umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy. 

§ 9 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie – umowę wykona 

samodzielnie/ za wyjątkiem usług w zakresie ………......…, które zostaną wykonane przy 

udziale podwykonawcy/ów. 

2. Podwykonawca winien posiadać właściwe uprawnienia do realizowanej przez siebie części 

umowy. 

3. W przypadku realizacji części usług przez Podwykonawcę, Wykonawca w pełni 

odpowiada za ich jakość i terminowość wykonania. Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione 

podejrzenie, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego sprzęt nie gwarantują odpowiedniej 

jakości  i terminowości wykonania usług, to może on żądać od Wykonawcy zmiany 

Podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy powinna nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 

dni kalendarzowych. 

4. W celu sprawnego wykonania usług oraz zapewnienia dobrej jakości Wykonawca może 

zlecić część lub całość usług do wykonania podwykonawcom.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia którego przedmiotem 

są usługi lub dostawy, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.  

                                       
1należy wypełnić w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powoływał się na podmiot trzeci. 
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6. W przypadku zmiany do umów o których mowa w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu kopii tych umów poświadczonych za zgodność  z oryginałem.  

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy 

lub usługi.  

8. Zlecenie wykonania części usług Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie usług. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia                                

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

lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

9. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni 

roboczych zawiadomić na piśmie Zamawiającego o każdym przypadku rozwiązania lub 

wygaśnięcia umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 

§ 10 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku 

stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z § 2 umowy po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych 

obowiązków w określonym przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 5 dni 

kalendarzowych. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, gdy: 

a) Wykonawca popada w stan likwidacji bądź stan upadłości, 

b) Wykonawca utracił zezwolenie na wykonanie krajowego, zarobkowego przewozu osób 

pojazdami samochodowymi lub licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób 

zgodne z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 

220) w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego 

o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrażać interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. W przypadkach, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 11 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach                         

i wysokościach: 

a) w razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z § 2 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 5000,00 zł za każdy przypadek stwierdzenia naruszenia 

obowiązków; 

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn innych niż niewywiązywanie się 

Zamawiającego z warunków umowy w wysokości 20 000,00 zł; 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy                 

w wysokości 20 000,00 zł; 

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 złotych za każdą nieprzedłożoną 

kopię umowy lub jej zmiany; 

e) za każde nieudzielenie informacji oraz nie okazanie dokumentów potwierdzających 

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową i z obowiązującym prawem                           

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w wysokości 100,00 zł. 

f) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany podwykonawcy, o której 

mowa w § 9 ust. 3, w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień opóźnienia. 
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g) za nieprzedłożenie polisy lub jej aktualizacji, o których mowa w § 14,  w wysokości 

500,00 złotych za każdy dzień opóźnienia. 

h) za brak sprawnego wewnętrznego monitoringu w autobusach wykorzystywanych do 

realizacji zamówienia oraz w autobusie rezerwowym jeżeli wykonawca otrzymał punkty                   

w ramach tego kryterium, w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek stwierdzenia przez 

Zamawiającego braku tego urządzenie lub stwierdzenia, że nie jest ono w pełni sprawne; 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość kar umownych. 

3. Kara umowna płatna będzie na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 14 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego wezwania przez Wykonawcę. 

4. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

zakończenia realizacji usług i jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków 

umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

§ 12 

Kary pieniężne, o których mowa w § 11, stanowić będą dochód Zamawiającego. 

§ 13 

Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę 

1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub 

Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników (zgodnie                  

z wytycznymi zawartymi w SIWZ) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Pracy. 

2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  

kompletną  Listę Pracowników przeznaczonych do realizacji umowy ze wskazaniem 

podstawy dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osób czynnościami, które 

będzie wykonywać w ramach umowy o pracę, która stanowić będzie załącznik nr 5 do 

umowy. 

3. Każdorazowo  na  żądanie  Zamawiającego,  w  terminie  wskazanym  przez  

Zamawiającego  nie krótszym  niż  3  dni  robocze,  Wykonawca  zobowiązuje  się  

przedłożyć  do  wglądu  dokumenty potwierdzające,  że  Przedmiot  Umowy  jest  

wykonywany  przez  osoby  będące  pracownikami.  

4. W  celu  kontroli  przestrzegania  postanowień  umowy  przez  Wykonawcę  przedstawiciel 

Zamawiającego uprawniony jest w każdym  czasie  do  weryfikacji  tożsamości  Personelu 

Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy wniosku 

o kontrolę Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązku zatrudniania osób uczestniczących 

w realizacji umowy na podstawie umowy o pracę. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wypłaty osobom uczestniczącym w realizacji umowy 

minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 z 

późn. zm.). 

7. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  osób,  przy  pomocy,  których  Wykonawca  

świadczyć będzie  przedmiot  umowy,  na  inne  posiadające  co  najmniej  taką  samą  

wiedzę,  doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów 

dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy 

pomocy  których Wykonawca  wykonuje  Przedmiot  Umowy, Wykonawca  zobowiązany  

jest  niezwłocznie  powiadomić  Zamawiającego  na  piśmie  przed dopuszczeniem tych osób 

do wykonywania prac. 

8. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów  Kodeksu  Pracy, Wykonawca  zapłaci 

Zamawiającemu  kary umowne w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego na podstawie przepisów minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 

Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy                
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w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą 

osobę wykonującą roboty bez podpisanej umowy o pracę zgodnie z wykazem osób 

określonym w załączniku nr 5 do umowy. 

§ 14 

1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy posiadać aktualne 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej w wysokości określonej w §2 ust. 4 pkt. 16, które zobowiązuje się corocznie 

przedłużać i bezzwłocznie dostarczać Zamawiającemu wraz z potwierdzeniem opłacenia 

składek. 

2. Polisa potwierdzająca warunki ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik 

nr 4 do niniejszej umowy. 

3. Każdą kolejną polisę stanowiącą ciągłość ubezpieczenia w okresie realizacji umowy 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 5 dni przed upływem 

ważności poprzedniej polisy. 

4. Jeżeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, lub nie 

dostarczy Zamawiającemu polis lub dowodów zapłaty składek, zgodnie z zapisami 

niniejszego paragrafu, Zamawiającemu będzie upoważniony do rozwiązania umowy ze 

skutkiem natychmiastowym. 

§ 15 

Zmiany postanowień umowy 

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej                         z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych 

warunków jej wprowadzenia: 

I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna: 

a) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia realizacji usługi przez Zamawiającego; 

b) z powodu siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie,                                    

w szczególności burze, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, epidemia lub inna katastrofa 

naturalna, wojna wypowiedziana lub nie, zamieszki, działania wroga, sabotaż, inwazję, 

ograniczenia wynikające z kwarantanny, strajki, lock - outy, działania władz naczelnych lub 

lokalnych, jeśli strona wywodząca wystąpienie siły wyższej powiadomiła drugą stronę po 

wystąpieniu okoliczności siły wyższej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej 

wystąpienia. Okoliczności siły wyższej nie będą brane pod uwagę, jeżeli nie powiadomiono                

o nich drugiej strony na piśmie jak określono powyżej; 

c) w przypadku wstrzymania realizacji usługi ze względu na okoliczności niemożliwe do 

przewidzenia w momencie zawierania umowy; 

d) w przypadku wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 

umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeśli zmiany te są korzystne 

dla Zamawiającego; 

e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usług, które to działania 

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 

II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy 

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez 

ustawodawcę; 

b) w przypadku zwiększenia ilości uczniów, którzy będą korzystali z dojazdu do placówek 

oświatowych;  

III. Inne zmiany 

a) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji usługi; 

b) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie; 

c) zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego; 

d) zmiana osób zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o pracę odpowiedzialnych za 

realizację przedmiotu umowy; 

e) zmiana urządzeń wykorzystywanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy; 
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f) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia może zastąpić nowy Wykonawca 

jeżeli: 

1) umowa zostanie zawarta na podstawie postanowień umownych; 

2) Wykonawca połączył się z innym Wykonawcą o ile nowy wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

3) nastąpił podział, przekształcenie, upadłość, restrukturyzacja lub nabycie 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

4) Zamawiający przejął zobowiązania Wykonawcy względem jego podwykonawców. 

2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjną – 

organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych 

i osób wskazanych do kontaktów między stronami. 

3. Wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. I, II i III nie stanowi zobowiązania dla 

Zamawiającego do wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.  

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej ważności formy 

pisemnej  w postaci aneksu za zgodą stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze i 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 17 

1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

2. Integralną część umowy stanowią: 

a) Oferta Wykonawcy z dnia…… - załącznik nr 1 

b) Harmonogramy autobusów – załącznik nr 2 

c) Wykaz autobusów – załącznik nr 3 

d) Polisa potwierdzająca warunki ubezpieczenia – załącznik nr 4 

e) Wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – załącznik nr 5 

f) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 6 

 

 

                            Zamawiający                                                          Wykonawca 

 


