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 Załącznik nr 9 do SIWZ 

        Projekt umowy 

UMOWA Nr …… 

zawarta w dniu ………….. 2020 r. 

 w Wągrowcu 

 

pomiędzy: 

Gminą Wągrowiec, z  siedzibą w Wągrowcu  przy ul. Cysterskiej 22, NIP 766-19-68-498 

reprezentowaną przez Pana Przemysława Majchrzaka - Wójta Gminy Wągrowiec, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, przy kontrasygnacie Pani Doroty Knopczyńskiej – 

Skarbnika Gminy Wągrowiec, a 

……………………………………..,z siedzibą w ……………………………………                 

NIP ……………… REGON …………………, PESEL…………………………./ 

KRS………………… reprezentowanym przez  …………………………....,  zwanym dalej 

„Wykonawcą”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa 

następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. „Dowóz uczniów z Gminy 

Wągrowiec do placówek oświatowych oraz sprawowanie nad nimi opieki podczas 

dowozu w 2021 roku” polegającego na dowozie dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej 

na terenie Gminy Wągrowiec: z domu do szkoły i z powrotem pod opieką opiekuna 

podczas tego dowozu. 

2. Dowóz uczniów winien być realizowany w dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem 

roku szkolnego 2020/2021 i 2021/2022, zarządzeniami dyrektorów szkół, zgodnie  

z warunkami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 1 stycznia 2021 r. 

2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy: 31 grudnia 2021 r.  
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§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) świadczenia usług dowozu w sposób regularny, na podstawie rozkładu jazdy, 

pojazdami spełniającymi wymagania w zakresie wyposażenia i oznakowania jak dla 

przewozu dzieci i młodzieży szkolnej;  

2) świadczenia usług na podstawie zakupionych przez Zamawiającego biletów 

miesięcznych; 

3) świadczenia usług dowozu przez wykwalifikowaną i uprawnioną kadrę, zgodnie  

z warunkami zawartymi w SIWZ; 

4) opieki nad dowożonymi uczniami podczas ich przewozu, zgodnie z warunkami 

zawartymi w SIWZ; 

5) zabezpieczenia przez opiekunów miejsc wsiadania i wysiadania uczniów z pojazdów 

oraz dbanie o zachowanie ich bezpieczeństwa podczas przewozu; 

6) zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom trzecim podczas realizacji 

zamówienia; 

7) poniesienia odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód oraz następstw nieszczęśliwych 

wypadków powstałych w związku z realizacją zamówienia; 

8) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach powstałych przy 

realizacji zamówienia; 

9) w przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad 

dowożonymi uczniami zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przybycia pojazdu 

zastępczego; 

10)  w przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów Wykonawca zobowiązany jest 

do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zdarzeniu oraz zapewnienia,   

w najkrótszym czasie od wystąpienia awarii, nie później niż w czasie podanym  

w ofercie, pojazdu zastępczego o standardzie równoważnym. 

11) dysponowania personelem wymienionym w załączonym do oferty wykazie 

podstawowego personelu, lub innym personelem jedynie wtedy, kiedy odnośne 

kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż 

personelu wymienionego w wykazie; 

12) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; 

13) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący usługi będą w okresie 

realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
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ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2020 r., poz. 1320). 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  

na podstawie umowy o pracę, osób na stanowisku: kierowca autobusu. 

14) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez 

Wykonawcę z kierowcami autobusów. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii 

umów zawartych przez Wykonawcę z kierowcami autobusów w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 

 

§ 4. 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przedkładania Wykonawcy do 20-tego dnia każdego miesiąca na miesiąc kolejny 

zestawień imiennych uczniów uprawnionych do bezpłatnego biletu miesięcznego,  

o którym mowa w § 3 pkt 2. 

2) stałej współpracy z Wykonawcą, w zakresie, w jakim będzie wymagała realizacja 

przedmiotu umowy, 

 

§ 5. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 strony ustalają 

wynagrodzenie  w wysokości: 

a) NETTO:   …………  zł (słownie:…………..00/100) 

b) PODATEK VAT …% .. ……….  zł (słownie:……………00/100)  

c) tj. łącznie BRUTTO:             …………. zł (słownie:……………00/100)  

za cały okres jej obowiązywania. 

2. Rozliczenie usług następować będzie w okresach miesięcznych wg cen jednostkowych  

netto zawartych w z załączniku nr 1A do SIWZ, stanowiącym  podstawę kalkulacji 

ceny podanej w ofercie, powiększonych o wartość podatku VAT. 

3. W przypadku wystąpienia zmiany trasy dowozu rozliczenie nastąpi wg ceny 

uzgodnionej  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

4. Przewiduje się wystawienie i dostarczenie odrębnych faktur VAT z określeniem 

szkoły, której dowozy dotyczą, po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia, w okresach 
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miesięcznych, na podstawie zestawień dostarczonych przez Zamawiającego, z tym, że 

za miesiąc grudzień do dnia 24 grudnia 2021 r. Do każdej Faktury VAT Wykonawca 

załączy specyfikację cenową, z której wynikać będzie miesięczny koszt. 

5. Wynagrodzenie za wykonane usługi następować będzie miesięcznie, przelewem  

na rachunek Wykonawcy …………………………………..  w terminie …...... dni  

(tj. w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie).  

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany w ust. 5 związany jest z prowadzoną 

przez niego działalnością gospodarczą, w ramach której została zawarta niniejsza 

umowa. 

7. Przed wystawieniem faktury Wykonawca zobowiązuje się poinformować 

Zamawiającego o statusie podatnika podatku VAT. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu podania nieprawdziwych 

informacji, o których mowa w ust. 6 i 7. 

9. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona terminowej płatności Wykonawcy  

z powodu podania przez niego nieprawdziwych informacji, o których mowa  

w ust. 6 i 7 odsetki od nieterminowej zapłaty nie będą naliczane. 

10. Zamawiający oświadcza, że dokona płatności w trybie Mechanizmu Podzielonej 

Płatności (Split Payment).    

11. Miesięczna wysokość wynagrodzenia za wykonaną usługę może być zmienna  

i zależeć będzie od liczby uprawnionych uczniów  oraz od zmiany trasy. 

12. Wykonawca co miesiąc, razem z Fakturami VAT załączy: 

1) oświadczenie, że wykonał całość prac siłami własnymi bez udziału 

podwykonawców, albo 

2) wykaz wszystkich podwykonawców biorących udział w realizacji usługi, oraz 

3) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

biorącym udział w realizacji przedmiotu umowy lub oświadczenie każdego  

z podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę całości należności 

wynikających z zakresu rzeczowego prac powierzonego danemu podwykonawcy. 

13. Wykaz podwykonawców, o którym mowa w ust. 12 pkt 2 obejmuje wykaz wszystkich 

podwykonawców biorących udział w realizacji usług objętych niniejszą umową.  

W wykazie tym Wykonawca obowiązany jest wskazać: 

1) datę zawarcia umowy z podwykonawcą, 

2) okres realizacji usług wykonywanych przez podwykonawcę, 
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3) zakres usług wykonanych przez podwykonawcę, 

4) wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy, 

14. W przypadku braku oświadczenia, o którym mowa w ust. 12 pkt 1 albo wykazu  

o którym mowa w ust. 12 pkt 2 Zamawiający wstrzyma realizację faktury do czasu 

jego otrzymania i w tym przypadku nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie faktury. 

15. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę wykazu podwykonawców, o których 

mowa w ust. 12 pkt 2 i nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty,  

o których mowa w ust. 12 pkt 3 Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego 

wynagrodzenia za odebrane prace w części równej sumie kwot wynikających  

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W takim przypadku Zamawiający  

nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie faktury. 

16. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego zawrzeć umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jeżeli 

w złożonej ofercie nie wskazał, że zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie 

zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszej umowy w określonym 

zakresie. Wprowadzenie nowego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana 

podwykonawcy oraz zlecenie podwykonawstwa w sytuacji gdy Wykonawca  

w złożonej ofercie oświadczył, że wykona zamówienie osobiście, wymaga formy 

pisemnej. 

17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

18. Wykonawca oświadcza, że stosownie do postanowień art. 91 ust. 3a ustawy Prawo 

zamówień publicznych wybór jego oferty: 

- nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego*/,  

- będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*  

w odniesieniu do następującego rodzaju towaru lub usługi: 
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………………………………………………………, której wartość bez kwoty 

podatku wynosi: ……………………………………………………... 

§ 6. 

Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania niniejszej umowy będą kary umowne. 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10 000 zł. (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych  00/100). 

2) za nieterminowe dokonanie zapłaty faktury, odsetki ustawowe naliczane od 

dnia zapłaty. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie wykonania dowozu/odwozu przekraczające 10 minut, a nie dłuższe 

niż 30 minut w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za 

każdorazowe opóźnienie; 

2) za opóźnienie wykonania dowozu/odwozu przekraczające 30 minut w wysokości 

300 (słownie: trzysta złotych 00/100)zł za każdorazowe opóźnienie; 

3) w przypadku nie podstawienia autobusu zastępczego w czasie wskazanym  

w ofercie w wysokości 300 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdorazowe 

wystąpienie w/w sytuacji; 

4) w przypadku nie wykonania jakiegokolwiek z kursów w danym dniu w wysokości 

1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100); 

5) za nieprzedłożenie na wezwanie Zamawiającego kopii umów o pracę zawartych 

przez wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi: kierowcy autobusów, w 

wysokości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

liczonej od terminu określonego w § 3 pkt 14 umowy. 

6) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,  

w przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

4. W przypadku powtarzających się w okresie pięciu kolejno następujących po sobie dni 

opóźnień w wykonywaniu dowozów/odwozów uczniów z winy Wykonawcy 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa 

do naliczenia kary umownej o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy. 

5. W przypadku wystąpienia bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych  

tj. gołoledź, zaspy śnieżne, bardzo silny wiatr, mających wpływ na opóźnienia nie 

przekraczające 30 minut w realizacji dowozu / odwozu nie ma zastosowania § 6 ust. 2 

pkt 1. 

6. W przypadku nie wykonania kursu spowodowanego nieprzejezdnością dróg zawinioną 

przez Zarządców dróg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w terminie 7 dni od dnia  

otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. W przypadku 

uchybienia temu terminowi Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty 

obciążeniowej  z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

 

§ 7. 

1. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy będzie: ……………………………………… 

2.   Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego będzie: Dorota Chojnacka – Szymczak tel. 

67 26 80 814, e-mail oswiata@wagrowiec.wlkp.pl. 

 

§ 8. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy : 

a) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

umowy. Odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji  przedmiotu umowy w terminie określonym 

w § 2 ust. 1 bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania 

przez Zamawiającego złożonego na piśmie, 

c) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych uwag przedstawiciela 

Zamawiającego, 
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d) Wykonawca wykonuje usługi w sposób niezgodny z umową i ofertą i pomimo 2- 

krotnie naliczonych kar nie nastąpiła poprawa ich wykonania, 

e) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym związanym z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii lub 

innych stanów wyjątkowych, w tym związanych z zawieszeniem edukacji. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. a i lit. e winno 

nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b-d winno nastąpić 

w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych przypadków. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

 

§ 9. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w formie aneksu do zawartej 

umowy w przypadku okoliczności określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a także w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z 

wprowadzeniem w kraju stanu epidemii lub innych stanów wyjątkowych, w tym 

związanych z zawieszeniem edukacji. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w formie aneksu  

w przypadku zmniejszenia o 15% ilości przewożonych dzieci. Zamawiający dopuszcza 

zmianę ceny jednostkowej za bilet miesięczny, uwzględniającą zmianę ilości dzieci. 

3. Zmiana umowy wskazana w ust. 2 dopuszczona będzie wyłącznie pod warunkiem 

złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego i uzyskania jego pisemnej akceptacji 

na wprowadzenie zmiany.  

4. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną  

na piśmie pod rygorem nieważności w zakresie przewidzianym ustawą Prawo 

zamówień publicznych. 

 

§ 10. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Prawo 

zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

§ 11. 
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Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12. 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. 

       

§ 13. 

Integralną część umowy stanowi: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

złożona oferta.  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA 


