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Umowa nr ……………………… 

zawarta w dniu ……………………………. w Ostrowi Mazowieckiej, pomiędzy: 

Gminą Ostrów Mazowiecka z siedzibą przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów 

Mazowiecka, NIP: 759-162-23-97, REGON 550667913  reprezentowaną przez: 

Waldemara Brzostka – Wójta 

przy kontrasygnacie Jadwigi Zawistowskiej - Skarbnika 

zwaną dalej  Zamawiającym 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

zwanym/ą  dalej w treści umowy  „Wykonawcą” 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup biletów miesięcznych dla 

uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrów Mazowiecka” 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest zakup przez Zamawiającego biletów miesięcznych uprawniających do 

korzystania z usług przewozu oferowanych przez Wykonawcę dla uczniów uczęszczających do: 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

prowadzonej/-ych przez Gminę Ostrów Mazowiecka. 

2. Zakup biletów miesięcznych odbywać się będzie w okresie obowiązywania umowy, tj. od 

01.03.2020 r. do 30.06.2020 r. 

§ 2. 

1. Zakup biletów obejmuje trasy przejazdu w obydwie strony, określone w Załączniku nr 1 do 

umowy. 

2. Łączna, szacunkowa liczba dowożonych uczniów z biletami miesięcznymi dwustronnymi wynosi 

około ……… osób. 

§ 3. 

1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy przyjmuje się cenę/-y jednostkową/-e za bilet/-y miesięczny/-e 

w kwocie: 

dla …………………  - ……. zł brutto, w tym: podatek VAT 8% w kwocie …..……, tj. łącznie ………… 

2. Szacunkowa wartość umowy wynosi: 

dla ………………… - ……. zł brutto, w tym podatek VAT 8% w kwocie ………… . 

§ 4. 

1. W imieniu Zamawiającego zamówienia na kupno biletów miesięcznych składać będzie/-ą 

dyrektor/-rzy szkoły/-ół podstawowej/-ych, o której/-ych mowa w § 1. 

2. Zamówienie/-a składane będzie/-ą do dnia 20 miesiąca poprzedzającego przejazd. 

 

§ 5. 

1. Za sprzedane bilety Wykonawca wystawi fakturę/-y zawierającą/-e poniższe dane: 

NABYWCA: Gmina Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów 

Mazowiecka, NIP: 7591622397. 

ODBIORCA: ………………………………………………… 
(odrębna faktura dla każdej szkoły) 

2. Faktura/-y obejmować będzie/-ą należność za faktyczną ilość biletów sprzedanych w danym 

miesiącu na podstawie zamówienia złożonego przez jednostkę/-i wymienioną/-e w § 1. 

3. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ………… (podać nazwę banku) 

nr ………………………………. 
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4. Wykonawca oświadcza, że ww. rachunek bankowy jest rachunkiem firmowym, związanym 

z działalnością gospodarczą i został zgłoszony do rejestru podatników VAT. 

5. Termin płatności faktury wynosi 21 dni od dnia jej wpływu do Zamawiającego. W przypadku gdy 

numer rachunku bankowego Wykonawcy nie będzie widniał w rejestrze podatników VAT, 

wówczas płatność nastąpi po wyjaśnieniu wszelkich okoliczności na zgłoszony rachunek bankowy. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązuje się na podstawie sprzedanych biletów do wykonania usługi przewozu 

uczniów na trasach wymienionych w załączniku do umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 

z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny odpowiadających temu rodzajowi 

transportu. 

2. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu lub w przypadku kiedy pojazd nie może poruszać się po 

drogach publicznych lub niemożności prowadzenia pojazdu przez kierowcę (np. zasłabnięcie, itp.) 

Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu zastępczego lub zmiany kierowcy w ciągu  

30  minut od czasu wystąpienia awarii. 

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

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

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

4. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy 

Wykonawca nie rozpoczął realizacji usług przewozu lub ich zaniechał z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

5. Rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia 

przyczyny rozwiązania umowy. 

§ 7. 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe z powodu 

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych 

czynności pozostających w związku z umową. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji umowy. W trakcie realizacji 

umowy na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię 

aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o zmianie sytuacji 

finansowej oraz innych zmianach mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy. 

 

§ 8. 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą sporządzone w formie 

aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że: 

1) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

2) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca 

w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
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dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

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

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

3) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 

zwana dalej Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

4) zmiany są nieistotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp. 

3. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego o zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu 

upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszenia działalności, wszczęcia postępowania układowego, 

w którym uczestniczy Wykonawca. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę numeru rachunku bankowego, na które ma zostać przelane 

wynagrodzenie pod warunkiem, że nowy rachunek bankowy jest związany z działalnością 

gospodarczą Wykonawcy oraz został zgłoszony do rejestru podatników VAT. 

§ 9. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 

realizacji zamówienia, osób kierujących pojazdami. 

2. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 

w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do 

zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane czynności. 

3. Wykonawca, w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu wykaz 

osób biorących udział w realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te będą 

wykonywać oraz informacją o sposobie zatrudnienia tych osób. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany osób 

wykonujących czynności wymienione w ust. 1 lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osób, nie 

później niż w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany. 

5. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o których mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do niniejszej 

umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku, 

którym mowa w ust. 1, na miejscu realizacji zamówienia w celu weryfikacji czy osoby wykonujące 

czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie, 

o którym mowa w ust. 3. Podczas kontroli osoby oddelegowane przez Wykonawcę zobowiązane 

są do podania imienia i nazwiska wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego. W razie odmowy 

podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących zamówienie, Zamawiający 

wzywa Wykonawcę do pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły 

podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiającego. 

7. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o wykonanie czynności 

w ramach ustawowych kompetencji w celu sprawdzenia/kontroli zatrudnienia przez zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub przez Podwykonawcę osób na umowę o pracę przy czynnościach 

kierowania pojazdami. 

8. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1 – 4, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty kar, o których mowa odpowiednio w niniejszej umowie. 

 

§ 10. 

1. Wykonawca może zlecić dalszym podwykonawcom, którzy posiadają wymagane zezwolenia, 

wykonanie części czynności będących przedmiotem niniejszej umowy po spełnieniu następujących 

warunków: 

1) zawarciu umowy w formie pisemnej z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami; 
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2) przedstawieniu do zatwierdzenia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą i dalszym 

podwykonawcą wraz z opisem części usługi powierzonej do wykonania podwykonawcy 

i dalszemu podwykonawcy w terminie 14 dni przed planowanym dniem zawarcia umowy 

z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, uzyskaniu zgody od Zamawiającego – jeżeli 

Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy z podwykonawcą i dalszym 

podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na 

zawarcie umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania podwykonawców i dalszych 

podwykonawców tak jak za działania własne związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po udokumentowaniu przez niego rozliczenia 

z podwykonawcami. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie 

podwykonawcy o dokonaniu przez Wykonawcę należnej mu zapłaty. 

 

§ 11. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 – odrębnie dla każdej szkoły; 

2) w przypadku niezrealizowania trasy dowozu dzieci do szkoły lub z powrotem, Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia z § 3 – odrębnie dla każdej szkoły 

za każdą niezrealizowaną trasę; 

3) w przypadku opóźnienia przyjazdu zaplanowanej trasy z dowozem dzieci do szkoły o dłużej niż 

15 minut lub przyspieszenia o 5 minut i więcej albo opóźnienia odjazdu zaplanowanej trasy 

z dowozem dzieci do domów o dłużej niż 30 minut lub przyspieszenia o 5 minut i więcej, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości zamówienia  

z § 3 odrębnie dla każdej szkoły; 

4) w wysokości 50 zł, za każde rozpoczęte 5 minut opóźnienia od ustalonego czasu podstawienia 

pojazdu zastępczego o którym mowa w § 6 ust. 2; 

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia 

w zapłacie wynagrodzenia;  

6) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 2 – w wysokości po 

100 złotych brutto za każdy dzień rozpoczęty, w którym osoba niezatrudniona przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności 

wymienione w § 9 ust. 1; 

7) za opóźnienie w dostarczeniu wykazu osób oraz załącznika nr 8 do SIWZ o których mowa w § 9 

ust. 3 – w wysokości po 100,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od terminu, 

o którym mowa w § 9 ust. 3; 

8) za opóźnienie w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 9 ust. 4 – 

w wysokości po 50,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od terminu, o którym 

mowa w § 9 ust. 4 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2, 

z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile 

wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 
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§ 12. 

1. Porozumiewanie się stron w kwestiach wynikających z realizacji przedmiotu umowy wymagają 

formy pisemnej w języku polskim. 

2. Osobami wyznaczonymi do kontaktów ze strony Wykonawcy są:……………………………….  tel.  

…………………..   adres e-mail ………………………… 

3. Przedstawicielem/-ami Zamawiającego, upoważnionym/-i do kontaktów w sprawie realizacji 

postanowień niniejszej umowy jest/są Dyrektor/-rzy z: ……………………………………………………. 

4. W zakresie wzajemnego współdziałania w realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się 

działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów 

z poszanowaniem prawa drugiej strony umowy. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wymienionych wyżej, o czym niezwłocznie 

powiadomią drugą stronę. 

 

§ 13. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego i Prawa przewozowego. 

 

§ 14. 

Umowę sporządzono1 w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

                                                           
Sporządziła: Joanna Leonik 


