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Dział III. SIWZ                                                                                                                Projekt 

Umowa Nr ……………… 

 

zawarta w dniu ………… 2019 roku w ……………. pomiędzy: 

Powiatem Płockim z siedzibą w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock,  

nr NIP: 7743227414, nr REGON: 611016034, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu  

w Płocku w osobach: 

1. ……………………………………………….. 

2. ……………………………………………….. 

przy kontrasygnacie Pani Marii Jakubowskiej – Skarbnika Powiatu Płockiego 

zwanym dalej również „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym/ą przez: 

……………………………………………………………………………………………… 

zwanym/ą dalej również „Wykonawcą” 

łącznie zwanymi „Stronami” 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  

przetargu nieograniczonego i wybraniu najkorzystniejszej oferty została zawarta umowa 

o następującej treści: 

 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę transportową przewozu 

uczniów Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie na określone wydarzenia, 

wycieczki, konkursy, zawody, strzelnicę, otwarte dni, promocję szkoły i inne zdarzenia, 

zwaną dalej również „przedmiotem zamówienia”. 

2. Wykonawca w celu wykonania przedmiotu zamówienia będzie posługiwał się pojazdami 

przystosowanymi do przewozu uczniów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z: 

1) ofertą z dnia ………… 2019 roku, 

2) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w szczególności zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Dziale II SIWZ, 

- stanowiących integralne części niniejszej umowy. 

4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie lub za pomocą 

Podwykonawców. 

5. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców (dalszych podwykonawców), za czynności 

wykonane przez Podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) – działania lub zaniechania 

– jego przedstawicieli, pracowników czy innych osób i podmiotów, którymi się 

posługuje, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, jak za 

własne czynności. 

 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w zakresie przewozu osób na podstawie 

zezwolenia/licencji nr …………………………, posiada uprawnienia oraz odpowiedni 

środek transportu do przewozu osób, a także pracowników mających odpowiednie 

uprawnienia i kwalifikacje do wykonania niniejszej umowy zgodnie z jej 

postanowieniami oraz przepisami prawa. Wykonawca zobowiązuje się – przy 

wykonywaniu niniejszej umowy – dołożyć szczególnej staranności, mając na uwadze,  
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że przedmiotem zamówienia jest przewóz uczniów. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) należyte wykonanie przedmiotu zamówienia – zgodnie z umową, zasadami wiedzy 

technicznej i przepisami prawa; 

b) niezwłoczne usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę  

w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia – na własny koszt i ryzyko; 

c) niezwłoczne (jednakże nie dłużej niż do …. godzin) podstawienie – na własny koszt  

i ryzyko – pojazdu zastępczego w razie awarii pojazdu służącego do wykonania usługi 

w ramach przedmiotu zamówienia. Pojazd zastępczy będzie spełniał te same 

wymagania Zamawiającego, co pojazd pierwotny. Transport zastępczy powinien być 

tak zorganizowany, aby nie powodować nadmiernych opóźnień czasowych. 

Podstawienie pojazdu zastępczego nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę 

zwrotu kosztów poniesionych z tego tytułu; 

d) zapewnienie posiadania przez kierowcę odpowiednich kwalifikacji uprawniających do 

przewozu osób oraz prawa jazdy właściwej kategorii; 

e) używanie do przewozu uczniów pojazdów sprawnych technicznie, które nie zagrażają 

bezpieczeństwu przewożonych osób oraz poruszania się po drogach publicznych, które 

to okoliczności będą potwierdzały badania techniczne wykonane przez upoważnioną 

do tego stację diagnostyczną pojazdów; 

f) posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC oraz NNW (obejmujących każdą 

z przewożonych osób) dla wszystkich pojazdów, którymi będzie się posługiwał do 

wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania 

ubezpieczenia OC i NNW przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy; 

g) używanie do przewozu uczniów pojazdów, które będą odpowiednio oznakowane. 

3. Zamawiający jest uprawniony do kontroli osób oraz pojazdów realizujących przedmiot 

zamówienia, w tym do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego 

pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przy udziale odpowiednich organów (np. Policja, 

Inspekcja Transportu Drogowego). 

4. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od dnia wezwania, do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających wykonanie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 2 

pkt d)-f). 

 

§ 3 

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych, Zamawiający wymaga 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu artykułu 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca  

1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zmianami) osób, które 

realizować będą przedmiot zamówienia w zakresie kierowania pojazdami (kierowców). 

2. Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymagań dotyczących zatrudnienia osób, 

którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia. 

3. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca (dalszy 

podwykonawca) zobowiązany jest, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez 

niego wskazanym w wezwaniu – nie krótszym niż 5 dni – przedłożyć Zamawiającemu, 

niżej wymienione dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa  

w ust. 1, a mianowicie: 

1) oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 1, które to oświadczenie powinno zawierać 

w szczególności: 
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a) określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia, 

c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę wraz z określeniem liczby tych osób, imion 

i nazwisk zatrudnionych pracowników, dat zawarcia umów o pracę, 

rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu oraz zakresu obowiązków 

pracownika wraz z podpisem osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

(dalszego podwykonawcę) kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących 

w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia czynności, których dotyczy w/w 

oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres czynności/obowiązków, 

jeżeli został sporządzony). Kopia w/w umowy/umów o pracę powinna być 

zanonimizowana w sposób pozwalający na ochronę danych osobowych 

pracowników. Informacje takie, jak imiona i nazwiska zatrudnionych 

pracowników, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz 

zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) składek 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę 

osób wskazanych w ust. 1 za ostatni okres rozliczeniowy, 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

(dalszego podwykonawcę) kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie osób 

wskazanych w ust. 1 do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób pozwalający 

na ochronę danych osobowych pracowników, przy czym informacje takie, jak 

imiona i nazwiska zatrudnionych pracowników, data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika powinny być 

możliwe do zidentyfikowania. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę osób, o których mowa w ust. 1. W przypadku zmiany 

tychże osób, Wykonawca lub Podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest zobowiązany 

w ciągu 5 dni od zmiany dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa  

w ust. 3. 

5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie przestrzegania prawa pracy oraz 

zatrudnienia na umowę o pracę osób, o których mowa w ust. 1, przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę (dalszego podwykonawcę), Zamawiający jest uprawniony 

do zawiadomienia odpowiednich organów Państwowej Inspekcji Pracy i zwrócenie się 

o przeprowadzenie przez te organy kontroli. 

 

§ 4 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 02.09.2019 r. do dnia 30.06.2020 r. 

2. W ramach przedmiotu zamówienia dowóz uczniów do i ze zdarzeń, określonych w § 1  

ust. 1, odbywać się będzie w terminach wskazanych przez Dyrektora Zespołu Szkół  

im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, co najmniej na 7 dni przed planowanym 

terminem wyjazdu. 

3. Zamówienie zostanie uznane za wykonane przed upływem terminu wskazanego w ust. 1, 

w przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia przeznaczonego na realizację 

zamówienia wynikającej ze złożonej oferty i zawartej w niniejszej umowie. 

 

§ 5 

1. Całkowita maksymalna ilość kilometrów przewozu uczniów Zespołu Szkół im. Jana 
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Śniadeckiego w Wyszogrodzie w ramach przedmiotu zamówienia w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy wynosi do 7200 km. 

2. Całkowity maksymalny koszt przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożoną przez 

Wykonawcę ofertą z dnia ……………………., wynosi ……………………………… 

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

3. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy 

w wysokości ................... zł brutto (słownie: .............................................) za 1 kilometr 

przewozu. 

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie następować na podstawie 

faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę po każdym zakończonym miesiącu 

kalendarzowym, na podstawie faktycznej liczby przejechanych kilometrów przez 

Wykonawcę w danym miesiącu kalendarzowym, która zostanie potwierdzona przez 

Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Do każdej faktury 

VAT zostaną załączone karty wycieczek z danego miesiąca kalendarzowego, zawierające 

co najmniej wykonaną trasę przejazdu oraz liczbę faktycznie przejechanych kilometrów. 

5. Kwota określona w ust. 3 zawiera wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

6. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie miesięcznych faktur 

VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 21 dni licząc od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie  

z ust. 4) oraz potwierdzonej przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego  

w Wyszogrodzie. 

7. Wykonawca będzie wystawiać faktury VAT na: Powiat Płocki – Zespół Szkół im. Jana 

Śniadeckiego w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11A, 09-450 Wyszogród, nr NIP: 774 

322 74 14. Płatnikiem wynagrodzenia jest Powiat Płocki – Zespół Szkół im. Jana 

Śniadeckiego w Wyszogrodzie. 

8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany, w terminie nie dłuższym niż  

7 dni od dnia wezwania, do przedstawienia tachografów z pojazdów wykonujących 

przewozy w ramach przedmiotu zamówienia w danym miesiącu kalendarzowym, pod 

rygorem wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu wywiązania się przez 

Wykonawcę z powyższego obowiązku. 

10. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 

osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, 

z zastrzeżeniem przepisów szczególnych. 

 

§ 6 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, w wysokości 7.000,00 (siedem tysięcy) złotych; 

b) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia, w wysokości 

7.000,00 (siedem tysięcy) złotych; 

c) za niezapewnienie dowiezienia lub odwiezienia uczniów z któregoś ze zdarzeń  

w ramach przedmiotu zamówienia, w wysokości 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) 

złotych za każde zdarzenie; 

d) za opóźnienie w przewozie uczniów (wbrew ustaleniom Zamawiającego), wynikające  

z winy Wykonawcy, w wysokości 500,00 (pięćset) złotych za każde zdarzenie; 

e) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia osób na umowę  

o pracę (§ 3 ust. 1 umowy), w wysokości 2.500,00 (dwa tysięce pięćset) złotych za 

każde zdarzenie, lub nieprzedstawienia we wskazanym terminie Zamawiającemu na 
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jego żądanie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 – 4 oraz ust. 4 umowy, 

w wysokości 1.000 (jeden tysiąc) złotych za każde zdarzenie; 

f) za nieprzedstawienie Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, o których mowa  

w § 2 ust. 4 umowy, w wysokości 200,00 (dwieście) złotych za każdy dzień opóźnienia 

ponad wyznaczony termin. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia 

z przysługujących mu należności. 

3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na 

zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) 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 zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takiej sytuacji 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 

wykonania części umowy; 

b) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, postawienia firmy 

Wykonawcy w stan likwidacji (rozwiązania), bądź Wykonawca zaprzestanie 

prowadzenia działalności gospodarczej; 

c) Wykonawca utraci zezwolenie/licencję do przewozu osób, o której mowa w § 2 ust. 1 

umowy; 

d) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia wadliwie, w sposób nienależyty lub 

niezgodnie ze złożoną ofertą z dnia ………., w szczególności nie wykonuje 

obowiązków określonych w § 2 ust. 2 pkt d)-g) umowy i nie przystąpi do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 8 
1. Zamawiający wyznacza jako swojego przedstawiciela w zakresie wykonywania umowy: 

Panią Joannę Misiakowską – Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego  

w Wyszogrodzie, tel. 24 231 11 00, e-mail: zs-wyszogrod@wp.pl. 

2. Wykonawca wyznacza jako swojego przedstawiciela w zakresie wykonywania umowy 

…………………………………………, tel. …………………………………………,  

e-mail ………………………. 

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 następuje w formie pisemnej i nie wymaga aneksu 

do umowy. 

4. Wszelkie doręczenia związane z wykonaniem niniejszej umowy dokonywane będą na 

adresy: Wykonawcy wskazany w komparycji umowy, a w przypadku Zamawiającego na 

adres Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11A,  

09-450 Wyszogród. 

5. Strony zobowiązują się pisemnie informować o wszelkich zmianach danych adresowych. 
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W razie zaniechania tego obowiązku korespondencja wysłana na adres zgodnie ust. 4 

będzie traktowana jako skutecznie doręczona. 

 

§ 9 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych 

i dokumentów, w posiadanie których weszły w związku lub przy okazji realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

2. Strony zobowiązują się wykorzystywać uzyskane w toku realizacji przedmiotu 

zamówienia informacje, dane i dokumenty wyłącznie w celu wykonania umowy. 

3. Nie stanowi naruszenia ust. 1 ujawnienie informacji, danych i dokumentów: 

a) przez Wykonawcę w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, w szczególności w zakresie informacji przekazywanych upoważnionym 

instytucjom; 

b) dostępnych publicznie lub uzyskanych niezależnie z innych źródeł; 

c) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie, 

d) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa. 

 

§ 10 

Administrator danych osobowych, w przypadku powierzenia danych osobowych 

Wykonawcy, jest zobowiązany do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/UE (Dz. U. UE. L 2016.119.1).  

W przypadku powierzenia danych osobowych Wykonawcy, Administrator danych 

osobowych ma obowiązek zawrzeć z nim umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych na zasadach określonych w w/w przepisach. 

 

§ 11 

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, Strony będą 

starały się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności 

ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie 

w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności,  

z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz 

inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa właściwe dla umowy. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający:      Wykonawca: 

 


