
Załącznik nr 4 do SIWZ  

Wzór umowy  

 

UMOWA NR: ………. 

Umowa organizacji przewozu osób – uczniów zawarta w dniu …………………. pomiędzy: Gminą Rogów, 

95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23, zwaną dalej „Usługobiorcą”, reprezentowaną przez:  

Daniela Koładę – Wójta Gminy,  

a 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

zwanym dalej „Przewoźnikiem”, którego reprezentuje:  

……………………………….  

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym.  

§ 1. 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług polegających na dowozie uczniów do szkół i 

przedszkola na terenie gminy Rogów i z powrotem po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

w roku szkolnym 2020/2021, w dniach nauki szkolnej w godzinach szczegółowo określonych w 

załączniku stanowiącym integralną część umowy.  

2. Szczegółowy wykaz tras przejazdów autobusów oraz godziny odjazdów i przyjazdów autobusów, 

określa załącznik do niniejszej umowy.  

3. Łączna liczba przewożonych uczniów do szkół i odwożonych do miejsca zamieszkania wynosi: 141 

uczniów dziennie. Szacowana dzienna długość tras wynosi 180 km. Liczba uczniów oraz dzienna 

ilość kilometrów mogą ulec zmianie w okresie trwania umowy. 

4. Przewóz uczniów dokonywany będzie zgodnie z imiennymi wykazami sporządzonymi przez 

dyrektorów placówek oświatowych. 

5. Pojazdy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc na określonej trasie. 

6. Wykonawca zapewnia bezpieczny przewóz, ubezpiecza pojazdy (autobusy) i pasażerów od 

wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem oraz 

zapewnia opiekuna dzieci na każdej z tras. 

7. Szczegółowy zakres zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

załącznikami, która stanowi integralną część Umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać 

przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy, należytą starannością i obowiązującymi 

przepisami. 

§ 2. 1. Przewoźnik oświadcza, że działa na podstawie licencji ……………….. i tym samym posiada 

stosowne uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy.  

2. Przewoźnik ponadto oświadcza, że dysponuje środkami transportu będącymi w należytym stanie 

technicznym, posiadającymi aktualne badania techniczne, dopuszczonymi do ruchu a także 

zatrudnia pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonania 

niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a ponadto oświadcza, że mając na 

uwadze, iż przedmiotem umowy jest przewóz dzieci i młodzieży szkolnej, zobowiązuje się przy jej 

wykonywaniu dołożyć szczególnej staranności.  



§ 3. 1. Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę przez cały okres realizacji zamówienia kierowców wykonujących 

usługi przewozu objęte przedmiotowym zamówieniem na cały okres realizacji przedmiotowego 

zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (wykonywanie pracy 

w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1040), o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią 

działalności gospodarczej.  

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 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 

osób wykonujących wskazane w ust. 3.20 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

- 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 o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy; 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

wykonawcy (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 imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek 

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 

ostatni okres rozliczeniowy; 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 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. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 

zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 



spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 4. 1. Przewoźnik zobowiązuje się zapewnić ciągłość usług w okresie obowiązywania umowy i 

wykonywać je pojazdami przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci, z zastrzeżeniem 

następujących warunków:  

a) w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przewoźnikowi zapewnienie 

wykonania przewozu własnymi środkami (dotyczy to również złego stanu technicznego 

pojazdu), jest on zobowiązany na własny koszt i ryzyko zapewnić zastępcze wykonanie umowy 

przez innego przewoźnika, który powinien spełniać wszelkie wymagania i obowiązki 

wynikające z niniejszej umowy,  

b) w przypadku nie wykonania obowiązków wynikających z pkt 1), wykonanie zastępcze zleci 

Zamawiający, na koszt przewoźnika. Zwrot kosztów wykonania zastępczego następuje poprzez 

potrącenie z kolejnej faktury Przewoźnika lub poprzez zapłatę refaktury w terminie 7 dni od 

dnia jej otrzymania przez Przewoźnika,  

c) Przewoźnik podczas wykonywania przewozu na poszczególnych trasach nie może przewozić 

osób postronnych.  

§ 5. Umowę zawiera się na okres od dnia 2 września 2020roku do dnia 25 czerwca 2021 roku. 

Wykonawca wykonywał będzie przedmiot umowy codziennie w dni nauki szkolnej, określonych w 

przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego, tj. od dnia 01,09.2020 r. do dnia 25.06.2021 r. z 

uwzględnieniem przerw określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego uzgodnionych 

z Zamawiającym. 

§ 6.  1. Przewozy dzieci odbywać się będą na podstawie imiennych biletów miesięcznych 

szkolnych. 

2. Liczba uczniów objętych usługą wynosi: 141. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości 

dowożonych uczniów w okresie trwania umowy. 

3. Podstawą do sprzedaży biletów miesięcznych szkolnych będą imienne listy uczniów zawierające 

dane ucznia oraz relacje przewozu. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia Wykonawcy imiennego wykazu uczniów objętych 

przewozem wraz z trasami przewozu, jak również dokonywania aktualizacji imiennej listy uczniów 

i tras przewozu, w przypadku, gdy taka okoliczność wystąpi (dane te Zamawiający pozyska od 

dyrektorów placówek oświatowych). Zamawiający zobowiązany jest informować Wykonawcę o 

zmianie liczby uczniów przedkładając zaktualizowany imienny wykaz uczniów. 

5. Podstawą rozliczenia przedmiotu umowy będą miesięczne zestawienia sprzedanych biletów 

miesięcznych szkolnych sporządzone przez Wykonawcę odrębnie dla każdego miesiąca określające 

ilość i wartość netto i brutto sprzedanych biletów miesięcznych szkolnych. Do każdego 

miesięcznego zestawienia sprzedanych biletów miesięcznych szkolnych, Wykonawca dołączy 

imienne bilety miesięczne szkolne, których sprzedaż u Wykonawcy (przewoźnika) rejestrowana 

jest za pomocą kas fiskalnych. 

§ 7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonane lub opóźnione przewozy wskutek 

działania siły wyższej, jak: klęska żywiołowa, zaspy śnieżne, gołoledź, mgła, przełomy, inne sytuacje i 

okoliczności powodujące stan zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia osób. 

 



§ 8. 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu przedmiotu umowy z przyczyn 

organizacyjnych, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy i niezależnych od niego, a w 

szczególności: w przypadku zaistnienia okoliczności i w zakresie określonym poniżej:  

a) zmiany sposobu realizacji zamówienia, terminu realizacji zamówienia, wysokości 

wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację 

przedmiotu umowy lub wystąpienia okoliczności, której nie można było wcześniej przewidzieć;  

b) zmiany stawki podatku VAT, (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o 

kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT).  

c) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie 

leży w interesie Zamawiającego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego.  

2. W przypadku, gdy zajdzie uzasadniona konieczność ograniczenia lub rezygnacji z części umownego 

zakresu usług, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia umownego 

poprzez korektę wartości przedmiotu umowy po cenach i stawkach wynikających z formularza 

ofertowego Wykonawcy, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że 

wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla 

Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i 

związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 

3. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich 

wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów 

ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o 

charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczące 

nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, 

innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich 

i rachunkowych w treści umowy.  

4. Wszelkie zmiany przebiegu tras, szczegółowego harmonogramu usług oraz rozkładu jazdy 

Zamawiający ustali z Przewoźnikiem na 2 dni przed planowanym terminem obowiązywania zmian.  

§ 9. 1. Dopuszczalny zakres zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: 

1. Możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umowy w tym 

harmonogramu świadczonych usług dostosowując go do aktualnych potrzeb. 

2. Możliwość rezygnacji, zmiany lub powierzenia realizacji usług Podwykonawcy na zasadach 

określonych w umowie. 

3. Możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku: 

a) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym 

zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które 

powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia 

powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji 

przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 

kwota wynagrodzenia brutto zostanie zmniejszona proporcjonalnie do części zamówienia, 

która pozostanie Wykonawcy do realizacji w ramach przedmiotowego zadania publicznego 

b) w przypadku zawieszenia bądź odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części 

zamówienia lub na skutek wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w czasie 

zawarcia niniejszej umowy, w trakcie miesiąca, w którym świadczona będzie usługa 

dowozu i odwozu uczniów, wynagrodzenie miesięczne skorygowane zostanie 

(pomniejszone) proporcjonalnie do ilości dni, w których usługa była świadczona w danym 

miesiącu. W w/w przypadku nadpłacone wynagrodzenie miesięczne brutto zostanie 



pomniejszone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w kolejnych następnych 

miesiącach. 

c) konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia i skrócenia przez Zamawiającego 

terminu realizacji zamówienia, a co za tym idzie koniecznością skrócenia terminu realizacji 

przed upływem wyznaczonego terminu zakończenia wykonania przedmiotowego 

zamówienia, kwota wynagrodzenia brutto zostanie zmniejszona proporcjonalnie do 

okresu obowiązywania umowy na realizację zamówienia publicznego, 

 

§ 10. 1. Wykonawca może dokonać zmiany kierowcy/ów przedstawionych w ofercie, jedynie 

za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kierowcę: 

a) wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierowcy w następujących przypadkach: 

śmierci, choroby łub innych zdarzeń losowych kierowcy, niewywiązywania się kierowcy z 

obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana kierowcy stanie się konieczna z 

jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, wypowiedzenia 

umowy o pracę, itp.) 

b) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kierowcy, jeżeli uzna, że nie wykonuje swoich 

obowiązków wynikających z umowy, 

c) w przypadku zmiany kierowcy, nowy kierowca musi spełniać wymagania określone dla 

d) danego kierowcy, 

e) Wykonawca obowiązany jest zmienić kierowcę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie 

wskazanym we wniosku Zamawiającego, 

2. Warunki dokonania zmian: 

a) zmiana kierowcy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod 

rygorem nieważności, 

b) strona występująca o zmianę kierowcy: 

 opisze zaistniałe okoliczności, 

 uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, 

 opisze wpływ zmian na terminy wykonania umowy. 

3. Zmiana kierowcy nie wymaga sporządzania aneksu do umowy. 

 

§ 11. 1. Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyliczone 

według następującego wzoru: 

Wartość planowanej sprzedaży biletów miesięcznych brutto w ilości 141 sztuk x 10 miesięcy x 

cena biletu miesięcznego brutto …………………………. zł (słownie:………………………………………………………….) 

= wartość wynagrodzenia brutto …………………….. zł (słownie: …………………………………………………………..) 

w tym należny podatek VAT 8 % tj. kwota ……………………………. Zł.   

2. Wynagrodzenie ustalone w punkcie 1 niniejszego paragrafu regulowane będzie w okresach 

miesięcznych na podstawie imiennych list uczniów zawierających dane ucznia i relacje przewozu 

oraz wystawionej faktury. Płatność za wykonaną usługę w danym miesiącu regulowana będzie 

przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane w fakturze w terminie do 30 dni 

od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. Imienne bilety miesięczne szkolne, których 

sprzedaż u przewoźnika rejestrowana jest za pomocą kas fiskalnych, dołączone będą do 

zestawienia. 

3. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. W przypadku opóźnienia 

w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie. 

4. Dane do wystawienia faktury: 

Nabywca (podatnik): Gmina Rogów, 95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23, NIP: 833-10-08-614, 

Odbiorca faktury (płatnik): Urząd Gminy Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza nr 16A. 



5. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie  publiczno - prywatnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.), Zamawiający ma obowiązek odbierania faktur elektronicznych 

za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli Wykonawca wyśle do 

Zamawiającego ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy. Platforma 

Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostępna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/ . 

Jeżeli Wykonawca wyśle do Zamawiającego fakturę za pośrednictwem tej platformy poinformuje 

niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikającej z umowy za pośrednictwem 

metody podzielonej płatności przewidzianej w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na wystawianych fakturach będzie: 

a) Rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym 

mowa powyżej, 

b) Rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 

września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o 

podatku od towarów i usług. 

8. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełni warunków określonych w ust. 7 

niniejszego paragrafu, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, 

powstałe na skutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z 

zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty 

wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek 

odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

9. Podstawą do sprzedaży biletów miesięcznych szkolnych będą imienne listy uczniów zawierające 

dane ucznia oraz relacje przewozu. Dyrektor Szkoły zobowiązany będzie dokonywać aktualizacji 

imiennej listy uczniów w terminie do 25 dnia każdego miesiąca w przypadku, gdy taka okoliczność 

wystąpi i zobowiązany będzie niezwłocznie przekazać zaktualizowaną listę Zamawiającemu. 

10. Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia Wykonawcy imiennych list uczniów dowożonych 

do 1 września 2020 r. a następnie do 25-tego dnia każdego miesiąca poprzedzającego wystawienie 

biletów miesięcznych w przypadku jeśli wystąpi zmiana liczby uczniów. 

11. Zamawiający nie dopuszcza zmiany wysokości wynagrodzenia z tytułu wzrostu wskaźnika inflacji. 

12. W przypadku, gdy Wykonawca będzie miał podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom. Strony uzgadniają, że dowodami takimi będzie kserokopia dokonanego 

przelewu na rzecz podwykonawcy wraz z pisemnym oświadczeniem podwykonawcy, że otrzymał 

wynagrodzenie lub ewentualnie przedłożenie innych dokumentów potwierdzających zapłatę 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy w wymaganej wysokości. 

13. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę, 

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy pod warunkiem, że Wykonawca zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty Wynagrodzenia podwykonawcy, 

informując o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

https://efaktura.gov.pl/


a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeśli wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty 

lub podmiotu, któremu płatność się należy albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeśli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Strony ustalają i zastrzegają, że Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiającego 

dokonać na rzecz innego podmiotu cesji wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego na 

podstawie niniejszej umowy, w tym prawa do wynagrodzenia określonego w niniejszym 

paragrafie. 

 

§ 12. Przewoźnik wyznacza koordynatora do stałych kontaktów z Zamawiającym w osobie: 

………………………………….  

Ze strony Zamawiającego koordynatorami dowozów uczniów będą:  

……………………………………………  

…………………………………………….  

§ 13. Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia przewożonym uczniom bezpiecznych i 

higienicznych warunków przejazdu, w tym zapewnić ogrzewanie w autobusach w czasie przewozu 

uczniów okresie jesienno-zimowym.  

2. Pojazdy, którymi będą przewożeni uczniowie muszą być sprawne pod względem technicznym.  

3. Przewoźnik zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdów do przewożenia uczniów od 

odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków.  

§ 14. 1. Przewoźnik zobowiązuje się do zagwarantowania sprawnego i zgodnego z 

harmonogramem dowozu dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Rogów i z powrotem po 

zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych.  

2. Przewoźnik zobowiązuje się do punktualnego i terminowego podstawienia autobusu w 

wyznaczonych punktach odbioru dzieci.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania opieki nad dziećmi w czasie przewozu.  

§ 15. 1. Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:  

a) Zamawiającemu przysługują kary umowne w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy w przypadku gdy Wykonawca odstąpi od umowy 

natychmiastowo oraz bez podania przyczyny. 

b) Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna za odstępstwa od przestrzegania 

rozkładu jazdy, za nieterminowość dowozów i odwozów, za samowolną zmianę trasy 

przewozów, za spóźnienia w przewozie dzieci, w przypadku uzasadnionych skarg rodziców na 

prawidłowość wykonywania umowy przewozu przez Wykonawcę, brak czystości w pojeździe, 

brak opieki nad dziećmi w czasie dowozu i odwozu uczniów - Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę w wysokości 500,00 zł za każde stwierdzenie w/w naruszenia 

obowiązków umownych, 



c) Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w przypadku podstawienia przez 

Wykonawcę autobusu nie spełniającego wymogów bezpieczeństwa przewozu oraz wymogów 

sanitarnych - 300,00 zł za każde takie zdarzenie, 

d) Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna za każdy dzień opóźnienia w 

przedłożeniu Zamawiającemu pisemnego oświadczenia lub dokumentów, o których mowa w 

§ 3 ust. 10 umowy dotyczących pracowników realizujących przedmiot zamówienia - po 500,00 

zł za każdy dzień opóźnienia. 

e) Jeżeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynności osobie niezatrudnionej na umowę o pracę 

zapłaci karę w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną 

potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy. 

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

4. W każdym przypadku gdy wysokość szkody przekroczy wartość zastrzeżonej kary umownej 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego jej wartość na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym odstąpienie od umowy w tym trybie może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz uzasadnienia 

odstąpienia od umowy. 

 § 16. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w ciągu 30 dni od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy, gdy: 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn w 

terminie od dnia 2 września 2020 r. bez uzasadnionej przyczyny i nie reaguje na złożone na 

piśmie wezwanie Zamawiającego do jego rozpoczęcia oraz nie przystąpił do rozpoczęcia 

realizacji umowy w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiającego, 

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 

i przerwa ta, mimo pisemnego wezwania, trwa dłużej niż 7 dni, 

c) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy, 

d) Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan 

likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym 

przedsiębiorstwem, 

e) Gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub, gdy zostanie wszczęte 

postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację niniejszej umowy. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych powyżej, będzie miało taki skutek, że 

Wykonawca nie będzie rościł sobie wobec Zamawiającego prawa do odszkodowania. 

3. Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

 

§ 17. 1. W przypadku stwierdzenia zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa dowożonych uczniów i 

niewłaściwego realizowania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie 

natychmiastowym. 

§ 18. 1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w 

rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 



„Rozporządzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 

przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz 

z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których 

dane dotyczą, 

b) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w 

art. 32 Rozporządzenia, 

c) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

d) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

e) zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art, 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w 

celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie 

przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.  

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie 

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza 

je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o 

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w 

zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej 

lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o 

wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 



przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 

upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 

uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub 

elektronicznej („dane poufne”), 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż 

wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z 

obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz Rozporządzenia. 

§ 19. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej i mogą być 

dopuszczone tylko w granicach unormowania w art. 144 i art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz w art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-Í9, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm) 

 

§ 20. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygać właściwy sąd. Strony 

zobowiązane są wyczerpać uprzednio drogę postępowania reklamacyjnego.  

§ 21. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 

przewozowe, Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.  

§ 22. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

Zamawiający:          Przewoźnik: 


