UMOWA Nr TIA.272.

.2019 / część .........

zawarta w dniu ..................... 2019 r. w Sławie pomiędzy:
Gminą Sława ul. H. Pobożnego 10
67-410 Sława, NIP 4970003455 REGON 970770400
w imieniu której działa:
Cezary Sadrakuła – Burmistrz Sławy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Szymoniak,
zwaną dalej Zamawiającą
a
..............................
działającym na podstawie wpisu do ...................
REGON ......................., NIP ............................
w imieniu którego działa:
............................................
zwanymi dalej Wykonawcą,
została zawarta umowa o treści następującej:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
przewozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Sława
w ramach postępowania przetargowego p.n. „Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej do
placówek oświatowych na terenie Gminy Sława, oraz uczniów niepełnosprawnych na poziomie
szkoły podstawowej i gimnazjum do placówki oświatowej we Wschowie” w roku szkolnym
2019/2020 podziale na 9 części.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że działa na podstawie licencji nr ................. posiada uprawnienia i
spełnia wymogi formalne oraz posiada odpowiednie środki transportowe,
a także pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonania
niniejszej umowy zgodnie z przepisami prawa, a ponadto oświadcza, że mając na uwadze, iż
przedmiotem umowy jest przewóz uczniów, zobowiązuje się przy jej wykonywaniu dołożyć
szczególnej staranności.
2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) zapewnienia przewożonym dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków przejazdu
oraz warunków wymaganych dla pojazdów autobusowych;
2) oznakowania pojazdów na czas przejazdu z dziećmi odpowiednimi tablicami,
3) utrzymania pojazdu w należytym stanie technicznym;
4) wykonywania przewozów osobiście lub przez osoby przez niego zatrudnione i mające
odpowiednie kwalifikacje.
3. Wykonanie przewozów odbywać się będzie taborem transportowym Wykonawcy, do którego
posiada tytuł prawny.
4. Wykonawca odpowiada za stan techniczny oraz właściwe warunki przewozu uczniów na
podstawie obowiązujących w tym zakresie odrębnych przepisów.
5. Wykonanie usług przez osobę trzecią działającą za Wykonawcę jest możliwe po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiającego.
§3
1. Dzienna trasa przebiegu pojazdu została określona w rozdziale 3 SIWZ.
Szczegółowy harmonogram doręczony zostanie Wykonawcy w II połowie sierpnia 2019 r.
i stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy. Nowy harmonogram obowiązujący
w okresie od 02.09.2019 r. do końca roku szkolnego 2019/2020 zostanie doręczony
Wykonawcy do dnia 25.08.2019 r. Zmiana tego harmonogramu nie wymaga zmiany
niniejszej umowy.
2. Dzienny limit kilometrów może ulec zmianie w przypadku dodatkowych kursów zleconych
przez Zamawiająca na wniosek Dyrektora Szkoły. W przypadku dodatkowych kursów
obowiązuje taka sama stawka za 1 km jak w przypadku dowozów szkolnych. Wartość

dodatkowych przejazdów w ramach danego miesiąca nie powinna przekraczać 30% wartości
usługi podstawowej.
3. Dowóz uczniów do szkół odbywać się będzie tylko w dniu nauki szkolnej (w szczególności z
wyłączeniem świąt, ferii zimowych, przerwy świątecznej - Boże Narodzenie, Nowy Rok,
Wielkanoc) zgodnie z rozkładem jazdy, który zostanie doręczony Wykonawcy w II połowie
sierpnia 2019 r.
4. Dowóz uczniów poza dniami określonymi w ust. 3, może odbywać się w uzasadnionych
przypadkach i na wyraźne zlecenie Zamawiającej.
Zapis ust. 2 zdanie 3 stosuje się odpowiednio.
5. Zamawiająca zastrzega prawo odwołania danego kursu z uwagi na uzasadnione okoliczności
w szczególności zmianę planu lekcji. Wykonawca zostanie powiadomiony o tym fakcie przez
Zamawiającą co najmniej godzinę przed rozpoczęciem danego kursu.
6. W czasie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiająca ma możliwość zmiany rozkładu
jazdy w trakcie roku szkolnego, jeśli będzie to podyktowane zmianami w organizacji pracy
szkół/placówek oświatowych (m.in. skrócenie zajęć lekcyjnych, wprowadzenie dodatkowych
zajęć, organizacja zajęć w sobotę w zamian za inny dzień tygodnia). O planowanych
zmianach Zamawiająca poinformuje Wykonawcę z trzydniowym wyprzedzeniem. Obniżenie
wartości wynagrodzenia Wykonawcy bądź jego podwyższenie w zakresie danego miesiąca
spowodowane okolicznościami, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie może zmniejszyć
się bądź zwiększyć się o więcej niż 30% planowanej wartości usługi podstawowej.
7. Dojazd do przystanku początkowego, przejazdy pomiędzy kursami (przejazdy bez
dzieci) i powrót po zakończeniu dowozu do swojej siedziby wykonawcy nie będą płatne
przez Zamawiającą.
8. W przypadkach określonych w ust. 2 obowiązuje stawka za 1 km określona w niniejszej
umowie.
9. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługi przewozowe w formie kursów zamkniętych,
to znaczy, że Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającej przewozić innych
osób nieobjętych umowami zawartymi z Zamawiającą.
10. W ramach posiadanych przez Wykonawcę wolnych miejsc w autobusie Zamawiająca może
upoważnić osoby, które mogą podróżować wraz z uczniami.
§4
1. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne ubezpieczenie związane z zakresem objętym
niniejszą umową, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy
ubezpieczenia OC i NNW - od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich pasażerów i
posiadania tych ubezpieczeń przez cały okres obowiązywania umowy.
2. Wykonawca dokonuje ubezpieczenia przewożonych osób na własny koszt.
3. Opiekę nad uczniami zapewnia ..............................
5. Do obowiązków opiekuna o którym mowa w ust. 3 należy sprawowanie nadzoru, kontroli
i opieki nad dowożonymi uczniami w pojeździe, podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu
i podczas przechodzenia przez jezdnię.
§5
1. Pojazd jakim będzie świadczona usługa przewozowa musi być oznaczony w sposób
przewidziany dla oznakowania autobusów przewożących dzieci szkolne, a stan techniczny
pojazdów odpowiadający wymaganiom stawianym dla tych pojazdów.
2. Zamawiająca w każdym czasie ma prawo zlecić wykonanie sprawdzenia stanu technicznego
taboru obsługującego dowozy.
3. W przypadku braku technicznych możliwości do wykonaniu zadania określonego w § 1
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na warunkach określonych w niniejszej
umowie przewozu zastępczego na własny koszt.
§6
1. Stawka za 1 km przebiegu pojazdu:
- na ................ osoby (cześć .........) wynosi ............ brutto za 1 km, słownie: ................

2. Szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi: .................... zł brutto
3. Szacunkowa wartość w roku 2019 wynosi: .... zł brutto.
4. Kwota za 1 km będzie obowiązywała przez cały okres trwania umowy.
§7
1. Rozliczenie należności Wykonawcy nastąpi na koniec każdego miesiąca kalendarzowego po
przedłożeniu faktury z okazaniem potwierdzonych przez Dyrektorów szkół kart drogowych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzania codziennych kursów, w tym liczby
przejechanych km u Dyrektora szkoły bądź osoby przez niego upoważnionej.
3. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi z konta Zamawiającej w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury.
4. Za datę zapłaty uważany jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającej.
§8
1. W zakresie, w jakim Zamawiający określił w Rozdziale 3 ust. 3 SIWZ wymagania
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, Wykonawca
gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy (Obowiązek zatrudnienia), przy
czym wykonanie tych zobowiązań może nastąpić również poprzez zatrudnienie osób przez
Podwykonawców.
2. Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia
Wykonawca bądź Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu:
1) oświadczenie o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu Kodeksu pracy. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek
Zatrudnienia
wykonują
osoby
zatrudnione
na
podstawie
umowy
o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących do których odnosi
się Obowiązek Zatrudnienia (których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy wskazane w pkt 1). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników
(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 dla osób mających wykonywać te
czynności, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uprawdopodobnić bądź
udowodnić Zamawiającemu za pomocą wszelkich możliwych dowodów, że osoby do
których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują czynności w oparciu o umowę o
pracę. Nieuprawdopodobnienie bądź nieudowodnienie okoliczności o których mowa w
zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia i może stanowić
podstawę do naliczenia kary umownej określonej w niniejszej umowie.
4. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu
Wykonawcy i Podwykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Uniemożliwienie sprawdzenia tożsamości bądź odmowa stanowi przypadek naruszenia
Obowiązku Zatrudnienia i może stanowić podstawę do naliczenia kary umownej określonej
w niniejszej umowie.
5. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.

§9
1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającej kary umowne za:
a) odstąpienie od umowy przez Zamawiającą z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca w wysokości 5.000 złotych;
b) za naruszenie Obowiązku zatrudnienia o którym mowa w § 8 w wysokości 1.000 zł,
za każdy przypadek jego naruszenie;
c) za wykonywanie usługi przez kierowcę, który nie został zgłoszony Zamawiającej
w sposób określony w SIWZ lub niniejszej umowie w wysokości 1.000 zł. W przypadku
trzykrotnego naliczenia przez Zamawiającą kary umownej określonej w zdaniu pierwszym
Zamawiającej przysługuje uprawienie odstąpienia od niniejszej umowy na zasadach
określonych w § 10 z zachowaniem uprawnienia do naliczenia kary umownej za
odstąpienie od umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającej
dodatkową karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto umowy, jeżeli kierowcy
nie spełniali wymogu stażu pracy deklarowanego przez Wykonawcę w ofercie;
d) Strony umowy ustalają kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy:
- za opóźnienie trwające 10 minut
50 zł
- za opóźnienie trwające do 1 godz.
100 zł
- za opóźnienie trwające powyżej 1 godz.
200 zł
- za niepodstawienie pojazdu
400 zł
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
4. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy
wartość szkody przewyższa ustalone wyżej kary umowne.
§ 10
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – zgodnie z art.145 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych Zamawiająca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy stwierdzonego
protokołem sporządzonym przy udziale Zamawiającej.
2. Zamawiającej przysługuje prawo do odstąpienia od umowy również w przypadku, gdy:
 Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającej złożonego na piśmie;
 Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającą realizację usług i
przerwa ta trwa dłużej niż 1 dzień;
 Wykonawca nie posiada środków technicznych umożliwiających mu realizację
niniejszej umowy zgodnie z jej warunkami;
 Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności
określonymi w § 2, § 3, § 4 i § 5;
 złożono w stosunku do Wykonawcy wniosek o ogłoszenie upadłość.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.
§ 11
Koordynatorem prac z ramienia Zamawiającej będzie: ...............................

§ 12
Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
§ 13
Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia stron mogą być dokonywane wyłącznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
§ 14
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającej.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, oraz przepisy ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U.
z 2019, poz. 58 ze zm.) a także przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
(t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1983 ze zm.).
§ 16
Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).
§ 17
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. dla Zamawiającej
i 1 egz. dla Wykonawcy.
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