
Wzór umowy 

 

UMOWA  nr  ZP.272.01.2017.U 

 

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

Niniejsza umowa, zwana dalej „umową” została zawarta w dniu ………...2017 r. pomiędzy:  

Gminą Złotów 

z siedzibą : ul. Leśna 7,  77-400 Złotów 

NIP: 767-16-10-628 

zwaną dalej Zamawiającym, 

reprezentowaną przez: 

                 Wójta Gminy – Piotra Lacha 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Emilii Konopińskiej - Nochowicz  

a 

 …………………………………………………………………………. 

z siedzibą:  

NIP:   

zwanym dalej Wykonawcą 

reprezentowanym przez: 

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

w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) została zawarta umowa 

następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest odpłatne wykonywanie usług przewozowych w zakresie dowozu 

dzieci w roku szkolnym 2017/2018 do Szkoły Podstawowej w Sławianowie, Oddziału 

Przedszkolnego w Sławianowie, Szkoły Podstawowej w Kleszczynie, Oddziału 

Przedszkolnego w Kleszczynie,  Szkoły Podstawowej w Świętej, Oddziału Przedszkolnego w 

Świętej, Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu oraz Oddziału Przedszkolnego w Zalesiu. 

lub 

do Szkoły Podstawowej w Radawnicy, Oddziału Przedszkolnego w Radawnicy, Szkoły 

Podstawowej w Górznej oraz Oddziału Przedszkolnego w Górznej. 

 

§ 2 

1. Wykonawca gwarantuje wykonywanie usług objętych zamówieniem zgodnie z wymogami 

określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, która stanowi załącznik do niniejszej umowy, 

obowiązującymi i właściwymi przepisami prawa, normami i standardami oraz na warunkach 

niniejszej umowy. 

W szczególności Wykonawca jest zobowiązany: 

a) posiadać wymagane uprawnienia do wykonywania umowy przez cały okres jej trwania, 

b) zapewnić wykonywanie usług przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i 

uprawnienia zawodowe, 

c) wykonywać przewozy przy użyciu autobusów ( mikrobusów )spełniających wymagane 

warunki techniczne, z aktualnym ubezpieczeniem OC i NNW, w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami prawa, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo, higienę i 

wygodę przewożonych osób, 
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d) do zapewnienia opieki nad przewożonymi osobami zarówno w autobusie jak i przy 

przechodzeniu przez drogę po wyjściu z autobusu, a w odniesieniu do dzieci sześcioletnich i 

wychowanków przedszkola wraz z wprowadzeniem dzieci do placówki oświatowej. 

Kierowca nie może pełnić funkcji opiekuna. 

2. Liczba przewożonych osób nie może być większa od dopuszczalnej liczby określonej w 

dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków, 

wynikających z umowy na osoby trzecie.  

4. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługi terminowo, zgodnie z harmonogramem 

przewozów, w stopniu umożliwiającym uczniom planowy udział w zajęciach szkolnych. 

5. Harmonogram przewozów określający godziny dojazdu i odjazdu Wykonawca uzgadnia z 

Dyrektorem placówki oświatowej. 

6. Zamawiający określa wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, 

w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. 

poz. 1502, z późn. zm.) osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia następujące 

czynności: kierowanie pojazdami. 

7. 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 punkcie 

6 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. 

8. 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 punkcie 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; 

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

b) 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; 
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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. 

 

 

§ 3 

1. Za wykonanie całości zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie netto w 

kwocie: ………………… zł  (słownie zł: …………………………………………………..…) 

VAT …….. zł , brutto ………………zł  (słownie zł: …………………………………………) 

2. Rozliczenie następować będzie fakturami częściowymi w wysokości wynikającej z oferty, 

która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Faktury częściowe będą wystawiane w cyklu miesięcznym po realizacji przewozów 

uczniów do szkół i przedszkoli.  

4. Zapłata należności następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie  ……. 

dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Umowę niniejszą zawarto na czas określony tj. od dnia 04 września 2017 r. do dnia  22 

czerwca 2018 r.  
2. W uzasadnionych wypadkach Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy 

z dniem zakończenia danego roku szkolnego z zachowaniem 3 miesięcznego terminu 

wypowiedzenia. 

3. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy Zamawiającemu 

służy prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, a w 

szczególności w przypadku: 

a) ogłoszenia upadłości przewoźnika, 

b) utraty technicznych lub organizacyjnych możliwości wywiązania się z umowy, 

c) niezrealizowania postanowień umowy w sposób rażący. 

 

§ 5 

 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne, w następujących wysokościach: 

1) za odstąpienie od umowy  z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w 

wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 

2) za spóźnienie w dowozie uczniów do szkoły do 30 minut – 200,00 zł za każdy przypadek, 

3) za spóźnienie w dowozie uczniów do szkoły powyżej 30 minut – 400,00 zł za każdy 

przypadek, 

4) w przypadku odwołania kursu i nie podstawienia pojazdu zastępczego w zaoferowanym w 

ofercie czasie – 1000,00 zł Za każdy przypadek naruszenia, 

5) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników, o których mowa w § 2 ust. 6, 

Wykonawca, zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości odpowiadającej 50% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wymogu 

zatrudniania pracowników świadczących czynności określone w § 6 ust 2 pkt 7 na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy) za każdy stwierdzony przypadek. 
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2. Kary umowne, które zostały określone w ust. 1 pkt 2-4 nie będą pobierane, jeżeli  

Wykonawca  wykaże iż spóźnienie nie nastąpiło z jego winy. 

3. Kary umowne Zamawiający będzie potrącał w pierwszej kolejności z miesięcznych  

wynagrodzeń Wykonawcy.  

4. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia kar umownych w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy  z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w 

wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 

5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku wynikającego z 

niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, 

niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 6 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zastępczy przewóz osób w przypadku 

niemożności zapewnienia go własnym środkiem transportu. 

2. Zastępczy środek transportu musi odpowiadać wymaganiom określonym w SIWZ. 

3. 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. 

 

§ 7 

1. Strony będą dążyły do ugodowego załatwienia sporów wynikających w trakcie realizacji 

niniejszej umowy. 

2. W razie niemożności osiągnięcia ugody spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 

będą dopuszczalne w granicach unormowania przepisami Prawa zamówień publicznych. 

 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 

 

§ 10 

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego i 1 

dla Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 


