Załącznik nr 5 do SIWZ
Wzór umowy
Umowa Nr IP.………..2018
w sprawie zamówienia publicznego
Zawarta w dniu ………………………………..., w Urzędzie Gminy Grodziec, pomiędzy:
………………...……. z siedzibą w …………………….. przy ul. ………………………,
NIP: ………………., REGON: ……………., reprezentowaną przez:
……………………….. - ……………………..
przy kontrasygnacie …………………… – ……………………… zwaną w dalszej części umowy
„Zamawiającym"
a
…………………………………z siedzibą ………………………… NIP ……………………. ,
REGON ……………………., zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
………………………… - ………………………………

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
ze zm.) została zawarta umowa następującej treści:
Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2018/2019
w okresie od 03 września do 31 grudnia 2018 roku
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi polegające na dowozie
uczniów autobusami komunikacji regularnej, w okresie od 03 września do 31 grudnia 2018 roku
w dniach zajęć szkolnych do następujących placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej
w Grodźcu - pl. Ks. Abp Bronisława Dąbrowskiego 4, 62-580 Grodziec; Szkoły Podstawowej
w Królikowie- Królików 82, 62-580 Grodziec; Przedszkola Samorządowego w Grodźcu – pl. Ks.
Abp. Bronisława Dąbrowskiego 4, 62-580 Grodziec oraz odwiezieniu ich po zajęciach do miejsca
zamieszkania.
2. Wykonawca świadczy usługę na podstawie zakupionych przez Zamawiającego u Wykonawcy
biletów miesięcznych.
3. Wykonawca będzie sprawował opiekę nad uczniami w trakcie ich dowozu do szkół oraz w drodze
powrotnej (kierowca nie może pełnić funkcji opiekuna).
4. Do obowiązków opiekuna należy w szczególności:
a) sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu,
b) sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie jazdy,
c) sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wysiadania z autobusu, jak i przy przechodzeniu
przez drogę po wyjściu z autobusu,
d) Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili
wejścia uczniów do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze
szkoły do chwili opuszczenia autobusu na przystanku w swojej miejscowości. Za
bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po
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5.
6.

przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice/prawni
opiekunowie. Podczas dowozu opiekun odprowadza uczniów dowożonych pod drzwi
wejściowe szkoły/przedszkola i przekazuje ich wyznaczonemu przez dyrektora
szkoły/przedszkola nauczycielowi dyżurnemu. Podczas odwozów opiekun szkolnego autobusu
odbiera uczniów spod drzwi szkoły/przedszkola i wprowadza do autobusu szkolnego zgodnie
z ustalonym porządkiem.
Ilość opiekunów musi być dostosowana do liczby wykonywanych kursów w taki sposób, aby
w każdym wykonywanym kursie (autobusie) był opiekun.
Wykonawca zobowiązuje się, że w uzasadnionych przypadkach powodowanych czasową
niemożnością świadczenia usług przewozowych (np. awaria techniczna pojazdu) niezwłocznie
zorganizuje zastępstwo zapewniające równorzędny lub wyższy poziom świadczonej usługi
w ciągu …………..minut od chwili wystąpienia awarii.
§2

1.

2.

Wykonawca oświadcza, że będzie wykonywał regularną komunikację autobusową na podstawie
zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie osobowym
wydanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.).
Kopia zezwolenia będzie przedłożona Zamawiającemu przy podpisaniu niniejszej umowy oraz
w przypadku ich zmiany każdorazowo w ciągu 3 dni roboczych od tej zmiany.
§3

1.

2.

3.

4.

Dowozy winny odbywać się zgodnie z ustalonymi trasami i godzinami określonymi w planach
lekcji uzgodnionymi z Dyrektorem danej placówki oświatowej i na warunkach określonych
w SIWZ.
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy na piśmie dokładnych miejsc i godzin
przywożenia i odwożenia uczniów, z zastrzeżeniem, że mogą one ulec zmianom w trakcie okresu
obowiązywania umowy.
Zakup biletów miesięcznych odbywać się będzie na podstawie imiennych list przewożonych
uczniów, dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego do 20 – go dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc wykonania usługi.
Wykonawca zobowiązuje się do 25-go dnia miesiąca dostarczyć Zamawiającemu bilety na kolejny
miesiąc wykonania usługi.
§4

1. Wykonawca gwarantuje wykonywanie usług objętych zamówieniem zgodnie z wymogami
określonymi przez Zamawiającego, obowiązującymi przepisami prawa, normami i standardami oraz
na warunkach niniejszej umowy.
W szczególności Wykonawca jest zobowiązany:
1) posiadać wymagane uprawnienia do wykonywania umowy przez cały okres jej trwania,
2) zapewnić wykonywanie usług przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia
zawodowe,
3) wykonywać przewozy przy użyciu autobusów (mikrobusów) spełniających wymagane warunki
techniczne, z aktualnym ubezpieczeniem OC i NW, w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami prawa, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych
osób,
2. Dowóz uczniów winien odbywać się sprawnymi autobusami i musi gwarantować maksimum
bezpieczeństwa przewożonych uczniów.
3. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących dla uczniów na określonej trasie.
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków, wynikających
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z umowy na osoby trzecie.
5. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługi terminowo, zgodnie z trasami i godzinami,
o których mowa w § 3 ust. 1, w stopniu umożliwiającym uczniom planowy udział w zajęciach
szkolnych.
§5
1.

Ustala się, że dowóz i odwóz uczniów odbywał się będzie autobusami komunikacji regularnej na
podstawie biletów miesięcznych w cenie:
1.1 Cena biletu ulgowego miesięcznego dwustronnego (dowóz i odwóz) dla jednego ucznia wynosi
…………………zł brutto(słownie: ………………………………………………………zł)
VAT……………..zł, netto ………………………..zł (słownie: ………………………………zł
1.2 Cena biletu miesięcznego (bez ulgi) dwustronnego (dowóz i odwóz) dla jednego ucznia
wynosi …………………zł brutto(słownie:
………………………………………………………zł) VAT……………..zł, netto
………………………..zł (słownie: ………………………………zł
1.3 Ogółem wartość zamówienia w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 03 września do
31 grudnia 2018 roku wynosi ……………………….zł brutto (słownie:………………….zł)
VAT ……………….zł, netto (słownie: ……………………………zł)

2.

Bilety miesięczne wystawiane będą na podstawie list dzieci dostarczonych przez Zamawiającego
w miesiącu poprzedzającym miesiąc, na który ma obowiązywać bilet.
Za wykonanie usługi określonej w § 1 Wykonawcy przysługuje comiesięczne wynagrodzenie
w wysokości wynikającej z iloczynu liczby biletów i ceny biletu miesięcznego.
Rozliczenie następować będzie fakturami częściowymi w wysokości wynikającej z oferty
Wykonawcy.
Wynagrodzenie dla Wykonawcy regulowane będzie przez Zamawiającego na podstawie
comiesięcznej faktury wystawionej przez Wykonawcę po przekazaniu dla uczniów imiennych
miesięcznych biletów szkolnych.
Zapłata należności następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
przedłożenia prawidłowej faktury Zamawiającemu.
Faktura/rachunek winna/winien zawierać następujące dane:
Nabywca: Gmina Grodziec ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, NIP 665-27-67-564
Odbiorca: Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec

3.
4.
5.

6.
7.

§6
Umowę niniejszą zawarto na czas określony tj. od dnia 03 września do dnia 31 grudnia 2018 roku.
§7
Zamawiającemu przysługuje prawo do:
1. Rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, a w szczególności w przypadku:
a) ogłoszenia upadłości Wykonawcy,
b) utraty technicznych lub organizacyjnych możliwości wywiązania się z umowy,
c) niezrealizowania postanowień umowy w sposób rażący.
2. Odstąpienia od realizacji umowy zgodnie z art. 145 Pzp.
§8
1. Wymóg zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy i art. 36
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ust. 2 pkt. 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.):
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegających na
kierowaniu autobusami.
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
w podpunkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 1 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
Czy tylko A) czy pozostałe także?
- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy
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o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;
4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 1 czynności Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej w § 9 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane
będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy
§9
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Zamawiającemu przysługuje
prawo naliczenia kar umownych:
a) za każdorazowe niedowiezienie lub nieodwiezienie uczniów w godzinach określonych
w specyfikacji przewozu uczniów do szkół - w wysokości 3% wynagrodzenia za dany miesiąc,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 i 2, za wyjątkiem
okoliczności o których mowa w § 7 pkt. 2.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników w zakresie wynikającym z § 8 umowy w wysokości 1000 zł. za każdy przypadek stwierdzenia naruszenia tego obowiązku.
b) W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – w wysokości 100 zł
(słownie: sto złotych) za każdy dzień opóźnienia.
3. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia kar umownych w przypadku:
a) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.3.
4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej
umowy przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może, niezależnie od kar
umownych, dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
5. Kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.
§ 10
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany w następujących przypadkach:
I.
W zakresie przedmiotu umowy:
a) wystąpienia usług dodatkowych, których wykonanie uzależnia wykonanie zamówienia
podstawowego,
b) wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od
Wykonawcy,
c) wprowadzenie lub zmiana zgłoszonych w ofercie części usług wykonywanych przy udziale
podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego,
d) zmiana terminu realizacji zamówienia, wynikająca z odrębnych przepisów,
e) warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna i niezbędna dla

5

f)
II.
a)
b)

Zamawiającego,
innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego.
W zakresie wysokości wynagrodzenia:
w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT obejmującej przedmiot umowy zmianie
ulegnie kwota brutto wynagrodzenia,
w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa tj. w przypadku zmiany
przepisów związanych z realizacją przedmiotu umowy lub mających na nią bezpośredni wpływ
§ 11

Poza przypadkami rozwiązania umowy wskazanymi w § 7 Zamawiającemu przysługuje prawo
wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem
rozwiązującym na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku, kiedy nie będzie możliwości
dokonania zmian umowy na podstawie § 10 umowy, lub kiedy strony nie wyrażą na taką zmianę zgody.
§ 12
1.
2.
3.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zastępczy przewóz osób w przypadku niemożności
zapewnienia go własnym środkiem transportu, bez roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.
Zastępczy środek transportu musi odpowiadać wymaganiom określonym w SIWZ.
W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku określonego w ust. 1, Zamawiający
może zlecić wykonanie usługi innemu podmiotowi. Wszystkie koszty z tym związane pokrywa
Wykonawca.
§ 13

1.
2.

Strony będą dążyły do ugodowego załatwienia sporów wynikających w trakcie realizacji niniejszej
umowy.
W razie niemożności osiągnięcia ugody spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 14

1.
2.
3.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
i Prawa zamówień publicznych.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich
wyłącznie za zgodą obu stron.
§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla wykonawcy,
dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca
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Kontrasygnata
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