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Załącznik Nr 5 do SIWZ
WZÓR UMOWY
UMOWA Nr ………………..
w dniu …...........................r. w Stawiskach pomiędzy:
Gminą Stawiski, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, NIP: 2910224677, REGON: 000528830
reprezentowaną przez Krzysztofa Rafałowskiego – Burmistrza Stawisk
przy kontrasygnacie Iwony Ofman – Skarbnika Gminy Stawiski,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
…............
NIP.........., REGON …......,
reprezentowaną przez: …........................
zwaną dalej „Wykonawcą”
zawarta została niniejsza umowa następującej treści:
Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania znak DRG.271.3.2017 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).
§ 1. Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest „Zakup imiennych biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów do/z
placówek oświatowych na terenie gminy Stawiski w okresie 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r. oraz
w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020”.
1. Bilet miesięczny gwarantuje uczniowi dojazd z przystanku w miejscowości zamieszkania do
przystanku przy szkole na terenie gminy Stawiski oraz dojazd z przystanku przy szkole do
przystanku w miejscowości zamieszkania.
2. Dowóz/odwóz uczniów na podstawie imiennych biletów miesięcznych zakupionych na podstawie
mniejszej umowy będzie wykonywany w komunikacji regularnej (ogólnodostępnej) w dni nauki
szkolnej według rozkładu jazdy ustalonego przez Wykonawcę. Rozkład jazdy powinien
przewidywać liczbę kursów, która zapewnia co najmniej:
1) dowóz uczniów z przystanków początkowych w miejscowościach wskazanych w załączniku
nr 8 do SIWZ, do placówek oświatowych przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych;
2) odwóz uczniów z placówek oświatowych do ww. przystanków po zakończeniu zajęć
lekcyjnych;
3. Czas przewozu uczniów położonych z najbardziej odległego przystanku nie może przekroczyć 60
minut w jedną stronę.
4. Wykonawca będzie wystawiał dla każdego ucznia objętego przewozem imienny bilet miesięczny.
Rozliczenie za Wykonaną usługę będzie na podstawie liczby wystawionych biletów
miesięcznych.
5. Szacunkowa liczba uczniów, dla których Zamawiający zakupi bilety miesięczne wynosi 362
osób, w tym 334 bilety z ulgą i 28 biletów bez ulgi, tj.:
1) Oddział gimnazjalny w Szkole Podstawowej w Stawiskach – 92 osoby;
2) Szkoła Podstawowa w Stawiskach – 193 osoby;
3) Szkoła Filialna w Budach Stawiskich – 3 osoby;
4) Miejskie Przedszkole w Stawiskach – 46 osób, w tym 28 osób bez ulgi;
5) Szkoła Podstawowa w Porytem – 28 osób.
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Rzeczywista liczba biletów miesięcznych zakupionych w ramach niniejszego zamówienia będzie
wynikała z potrzeb Zamawiającego, przy czym zakłada się, że liczba uczniów objętych
przewozem może zmienić się. Zmienić się może również lista miejscowości na terenie Gminy, z
których odwożone będą dzieci.
6. Uczniowie, dla których bilety miesięczne zostały zakupione zgodnie z niniejszą umową, muszą
mieć pierwszeństwo przejazdu przed innymi osobami, które zakupiły bilety miesięczne lub
jednorazowe.
7. Wykonawca zapewni i utrzyma przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy ubezpieczenie
OC na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych).
§ 2. Termin wykonywania zamówienia
Usługa będzie wykonywania od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 r., od 1 września 2018 do
30 czerwca 2019 r. oraz od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
§ 3. Bilety miesięczne
1. Zamawiający będzie dostarczał Wykonawcy imienne listy uczniów objętych przewozem (z
podziałem na szkoły), z podaniem miejscowości zamieszkania ucznia, najpóźniej w terminie na
sześć dni roboczych przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonywania usługi, z
zastrzeżeniem ust. 4. Jeżeli w tym terminie Zamawiający nie dostarczy nowej listy, przyjmuje się,
że obowiązuje poprzednia lista.
2. Wraz z listą, o której mowa w ust. 1, Zamawiający (lub bezpośrednio uczeń) dostarcza
Wykonawcy dokument, uprawniający do ulgi na zakup biletu miesięcznego, z zastrzeżeniem ust.
3. W sytuacji, kiedy dla określonej osoby nie zostanie spełniony warunek okazania dokumentu
uprawniającego do ulgi, Wykonawca będzie uprawniony do wydania zamiennego biletu
pełnopłatnego (bez ulgi), zamiast biletu miesięcznego z ulgą.
3. W przypadku, gdy sytuacja danego ucznia nie zmienia się, wówczas nie ma potrzeby
każdorazowego załączania do listy, o której mowa w ust. 1 dokumentów uprawniających do ulgi.
4. Wykonawca będzie dostarczał imienne bilety miesięczne dyrektorom szkół (zgodnie z otrzymaną
listą uczniów) do przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego Wykonanie usługi.
5. Dopuszcza się możliwość, że Zamawiający dostarczy Wykonawcy uzupełniającą listę uczniów na
dany miesiąc, po terminie określonym w ust. 1. Wówczas Wykonawca jest zobowiązany
niezwłocznie wydrukować bilety miesięczne dla dodatkowych uczniów i dostarczyć je
dyrektorom szkół.
6. Dopuszcza się możliwość, że ze względu na sytuacje losowe (np. długotrwała choroba ucznia,
przeprowadzka) Zamawiający zrezygnuje z biletu miesięcznego dla danego ucznia już po
przekazaniu list imiennych na dany miesiąc lub po wydrukowaniu biletów na dany miesiąc.
Wykonawca jest zobowiązany anulować bilet miesięczny dla tego ucznia i nie uwzględniać go w
rozliczeniu z Zamawiającym, jeżeli Zamawiający zgłosił ten fakt do Wykonawcy w co najmniej
ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc ważności danego biletu
miesięcznego.
7. Uczniowie mają obowiązek legitymować się biletami miesięcznymi w trakcie przewozu oraz
dokumentem uprawniającym do ulgi.
§ 4. Ochrona danych osobowych
1. Zamawiający oświadcza, że powierza Wykonawcy dane osobowe, a Wykonawca oświadcza, że
Strona 2 z 12

„Zakup imiennych biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów do/z placówek oświatowych na terenie gminy
Stawiski w okresie 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r. oraz w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020”.

Załącznik Nr 5 do SIWZ

2.
3.

4.

5.

6.

7.

otrzymane dane osobowe będzie przetwarzał wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w
niniejszej umowie.
Wykonawca nie może powierzyć przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi bez
wiedzy i zgody Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których będzie
miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się nie
wykorzystywać tych danych do celów innych niż związane w wykonywaniem niniejszej umowy,
w szczególności zobowiązuje się nie przekazywać tych danych podmiotom trzecim, z
wyłączeniem Zamawiającego oraz organów uprawnionych.
Wykonawca po zakończeniu realizacji niniejszej umowy zobowiązuje się do zaprzestania
przetwarzania danych osobowych, trwałego usunięcia wszystkich przetwarzanych danych
osobowych ze swojego systemu informatycznego lub innych nośników oraz pozbawić swoich
pracowników dostępu do nich.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki niezgodnego z prawem
przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922).
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru danej informacji, przed jej
ujawnieniem lub uczynieniem dostępną Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wskazanie,
czy informacje te ma traktować jako dane osobowe podlegające ochronie.
Wykonawca obowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień
ust. 1 i 2 umowy przez swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie lub w jego
interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób z Wykonawcą.
§ 5. Wymagania dotyczące świadczenia usług

1. Przewóz uczniów będzie wykonywany autobusami, które zapewni Wykonawca.
2. Wykonawca będzie przewoził uczniów min. 4 autobusami, spełniającymi wymagania określone
w SIWZ, która stanowi załącznik do umowy i jej integralną część. Wykonawca jest zobowiązany
zapewnić taką ilość i rodzaj autobusów, żeby dla każdego ucznia zapewnić miejsce siedzące.
3. Jeżeli zmieni się liczba przewożonych uczniów, Wykonawca jest zobowiązany dostosować liczbę
i rodzaj autobusów, tak aby zagwarantować przewiezienie wszystkich objętych przewozem
uczniów i każdemu z nich zapewnić miejsce siedzące.
4. Wykonawca będzie realizował przewóz uczniów autobusami sprawnymi, w dobrym stanie
technicznym, posiadającymi ogrzewanie i drzwi otwierane automatycznie, spełniającymi
wymagania przepisów prawa, w szczególności wymagania ustawy Prawo o ruchu drogowym
i rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
5. Zamawiający, poprzez wyznaczone osoby, ma prawo kontrolować, czy przewozy są wykonywane
pojazdami spełniającymi wymagania wynikającymi z niniejszej umowy, w szczególności ma
prawo sprawdzać, czy uczniowie, dla których wykupiono bilety miesięczne, mają zapewnione
miejsca siedzące oraz czy w okresach niskich temperatur pojazdy są ogrzewane i jaka panuje w
nich temperatura, a Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie
kontroli. Z kontroli Zamawiający sporządza protokół, który przekazuje Wykonawcy w terminie 5
dni roboczych. Wykonawca ma prawo ustosunkować się do protokołu w terminie 5 dni
roboczych.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie autobusów w dobrym stanie technicznym oraz
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utrzymanie czystości w autobusach. Wykonawca zapewni oznakowanie autobusami w czasie
przewożenia uczniów zgodnie z przepisami prawa.
7. Oprócz kierowcy, Wykonawca zapewni na każdym kursie obecność dodatkowej osoby w
autobusie, wyznaczonej przez Wykonawcę do dbania o bezpieczeństwo i porządek w czasie
przewozu. Wyznaczona osoba po zatrzymaniu się pojazdu wychodzi na zewnątrz i nadzoruje
wsiadanie/wysiadanie uczniów, w tym nadzoruje, żeby uczniowie, zwłaszcza najmłodsi, wysiedli
na właściwym przystanku.
8. W okresach niskich temperatur pojazdy dowożące uczniów muszą być ogrzewane, a na stopniach
wejściowych do autobusów nie może zalegać lód i śnieg. Stopnie nie mogą być śliskie.
Temperatura w pojeździe nie może być niższa niż 18 st. C.
9. Kierowcy autobusów muszą posiadać wszystkie uprawnienia wynikające z przepisów prawa.
§ 6. Sytuacje awaryjne i odpowiedzialność
1. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego o przewidywanych lub
zaistniałych przeszkodach w przewozie natychmiast po zaistnieniu lub powzięciu takiej
informacji.
2. W przypadku zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia drogowego kierowca jest zobowiązany
udzielić pierwszej pomocy, powiadomić odpowiednie służby, zabezpieczyć miejsce zdarzenia
oraz powiadomić dyrektorów szkół i Zamawiającego.
3. W razie uszkodzenia lub awarii autobusu, którym podróżują uczniowie objęci biletami
miesięcznymi zakupionymi na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do
podstawienia pojazdu zastępczego o odpowiedniej liczbie miejsc, nie później niż w ciągu ....
minut od zdarzenia. Zapewnienie oznacza podstawienie autobusu zastępczego z kierowcą do
miejsca, w którym znajdują się dzieci oczekujące na przyjazd pojazdu zastępczego.
4. Jeżeli Wykonawca nie zapewni pojazdów zastępczych w wyznaczonym czasie, Zamawiający
może zlecić Wykonanie usługi przewozu na danym kursie podmiotowi trzeciemu na koszt
Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty wynikającej z kosztu przewozu
zastępczego przez podmiot trzeci z wynagrodzenia Wykonawcy za dany miesiąc.
5. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji niniejszej umowy ważnego
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obligatoryjnego przy przewozach osób, jak
również do posiadania i aktualizacji wszelkiego rodzaju uprawnień, licencji i badań technicznych
pojazdów, wymaganych przy Wykonaniu tego rodzaju przewozów.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków kierowców i opiekunów oraz uczniów i osób trzecich, powstałe w związku
z wykonywaniem przedmiotu umowy.
7. Wykonawca odpowiada za szkodę, jaką uczniowie objęci przewozami poniosą wskutek znacząco
przedwczesnego lub opóźnionego kursu lub nieWykonania kursu, chyba że przyczyną opóźnienia
lub przyspieszenia kursu, nie była zależna od Wykonawcy. Przez znacząco przedwczesny lub
opóźniony kurs rozumie się przyjazd autobusu na dany przystanek w czasie odbiegającym o +-20
min. od czasu wynikającego z rozkładu jazdy.
§ 7. Zatrudnienie kierowców
1. Wykonawca do wykonywania przewozów na kursach, dla których Zamawiający zakupił bilety
miesięczne na podstawie niniejszej umowy, zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby do
wykonywania następujących czynności – kierowanie autobusami wykonujące przewozy uczniów
objętych niniejszą umową. Umowa o pracę powinna obejmować co najmniej cały okres realizacji
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niniejszej mowy.
2.
Wymóg, o którym mowa w ust. 1, nie obowiązuje w przypadku, gdy ww. czynności będą
powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które ww. czynności będą
wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą lub PodWykonawcą stosunku
cywilnoprawnego. W takim przypadku nie stosuje się postanowień, określonych w ust. 3 i 4.
3.
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 ust. 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania – przez wyznaczoną osobę – kontroli w pojazdach w celu ustalenia, czy
przewozy wykonują osoby wskazane przez Wykonawcę jako zatrudnione na podstawie
umowy o pracę, w szczególności żądania podania imienia i nazwiska. Wykonawca zobowiąże
kierowców do podania tych danych Zamawiającemu.
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie lub wybrane wskazane
poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1:
1) 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;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podWykonawcę
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;
3) 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;
4) 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.
5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od kierowców stosownej zgody na przetwarzanie ich
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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§ 8. Cena i warunki płatności
1. Cena ofertowa za Wykonanie zamówienia wyniosła ….................... zł brutto, w tym podatek VAT
…... % w kwocie …........... zł. Cena ta została obliczona przy założeniach określonych w SIWZ,
stanowiącej załącznik do niniejszej umowy i jej integralną część. Cena ta jest podstawą naliczana
kar umownych, o których mowa w § 13 umowy.
2. Rzeczywiste wynagrodzenie, jakie Zamawiający zapłaci Wykonawcy za Wykonanie usługi będzie
ustalone jako iloczyn ceny jednostkowej netto (ceny 1 biletu miesięcznego), obowiązującej
stawki podatku VAT oraz liczby rzeczywiście zakupionych biletów miesięcznych dla uczniów w
danym miesiącu. Liczba biletów na dany miesiąc będzie ustalana na podstawie imiennych list, o
których mowa w § 3. Po Wykonaniu usługi przewozu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
fakturę określającą wynagrodzenie za bilety miesięczne zakupione w danym miesiącu. Płatność
za Wykonanie usługi zostanie dokonana przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę
w terminie 21 dni od dnia wystawienia.
3. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy za zakupione bilety miesięczne. Zapłata za
Wykonane zamówienia nastąpi na podstawie faktur miesięcznych w terminie 21 dni od daty
wystawienia, z zastrzeżeniem zapisów umowy dotyczących płatności podWykonawcom. Zapłata
nastąpi na konto Wykonawcy nr ….................
4. Każda faktura powinna zawierać odniesienie do numeru niniejszej umowy oraz powinna zawierać
opis Wykonanego zamówienia. Faktury muszą zawierać następujące dane:
 Nabywca: Gmina Stawiski, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, NIP 291 022 46 77
 Odbiorca/płatnik: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski,
5. Zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy, strony ustalają następujące ceny jednostkowe netto
biletów miesięcznych:

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Miejscowość

Cena netto 1 biletu miesięcznego Cena netto 1 biletu miesięcznego
z ulgą
bez ulgi

Bilety z przystanku w miejscowości zamieszkania do przystanków przy budynkach ZS-P w
Stawiskach wraz z oddziałem Gimnazjalnym oraz Miejskim Przedszkolem w Stawiskach
Barżykowo
…............ zł
…............ zł
Budy Poryckie
…............ zł
…............ zł
Budy Stawiskie
…............ zł
…............ zł
Budziski
…............ zł
…............ zł
Cedry
…............ zł
…............ zł
Chmielewo
…............ zł
…............ zł
Cwaliny
…............ zł
…............ zł
Dzięgiele
…............ zł
…............ zł
Dzierzbia
…............ zł
…............ zł
Hipolitowo
…............ zł
…............ zł
Ignacewo
…............ zł
…............ zł
Jurzec Szlachecki
…............ zł
…............ zł
Jurzec Włościański
…............ zł
…............ zł
Karwowo
…............ zł
…............ zł
Kuczyny
…............ zł
…............ zł
Lisy
…............ zł
…............ zł
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Lp.

Miejscowość

Cena netto 1 biletu miesięcznego Cena netto 1 biletu miesięcznego
z ulgą
bez ulgi

17. Michny
…............ zł
…............ zł
18. Mieczki – Sucholaszczki
…............ zł
…............ zł
19. Mieszołki
…............ zł
…............ zł
20. Poryte
…............ zł
…............ zł
21. Ramoty
…............ zł
…............ zł
22. Rogale
…............ zł
…............ zł
23. Romany
…............ zł
…............ zł
24. Rostki
…............ zł
…............ zł
25. Skroda Mała
…............ zł
…............ zł
26. Sokoły
…............ zł
…............ zł
27. Stawiski, ul. Smolniki
…............ zł
…............ zł
28. Tafiły
…............ zł
…............ zł
29. Wilczewo
…............ zł
…............ zł
30. Wysokie Duże
…............ zł
…............ zł
31. Wysokie Małe
…............ zł
…............ zł
32. Zabiele
…............ zł
…............ zł
33. Zaborowo
…............ zł
…............ zł
34. Zalesie
…............ zł
…............ zł
35. Żelazki
…............ zł
…............ zł
Bilety z przystanku w miejscowości zamieszkania do przystanku przy Szkole Filialnej w Budach
Stawiskich
1. Wilczewo
…............ zł
…............ zł
Bilety z przystanku w miejscowości zamieszkania do przystanku przy Szkole Podstawowej
w Porytem
1. Budziski
…............ zł
…............ zł
2. Dzierzbia
…............ zł
…............ zł
3. Hipolitowo
…............ zł
…............ zł
4. Poryte ul. Małopłocka
…............ zł
…............ zł
6. Ceny jednostkowe obowiązują we wszystkie miesiące nauki szkolnej w czasie trwania umowy,
niezależnie od liczby dni nauki szkolnej w danym miesiącu. Ceny jednostkowe nie mogą ulec
zwiększeniu w trakcie trwania umowy. Wykonawca przejął na siebie wszelkie ryzyko obliczenia
cen jednostkowych za bilety, uwzględniając możliwe zmiany przepisów prawa.
7. W przypadku, jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający zakupi bilety dla ucznia z
miejscowości nie ujętej w powyższym zestawieniu cen jednostkowych, cena za taki bilet zostanie
przyjęta wg ceny za bilet z miejscowości o takim samym przedziale odległości od przystanku do
placówki oświatowej.
8. Ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego Wykonania
zamówienia, w tym przewozu uczniów do szkoły i ze szkoły, koszty oznakowania i utrzymania
pojazdów, koszty kierowców, koszty ubezpieczenia.
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§ 9. Osoby do kontaktów
Strony wyznaczają osoby do kontaktowania się w sprawach realizacji niniejszej umowy:
1) przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ..................... tel. ……………………..
2) przedstawicielem Zamawiającego będzie p. …............. tel. ……………………..

§ 10. Podwykonawcy
Zgodnie z ofertą złożoną w przetargu, Wykonawca Wykona zadanie siłami własnymi /
Wykonawca zleci podwykonawcom Wykonanie części zamówienia polegającej na:
....................................................
2. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo,
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu
projektu tej umowy.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających Wykonanie zleconej podwykonawcy usługi.
4. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo niespełniającej wymagań określonych w ust. 3.
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy, o których mowa w ust. 7. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag,
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty albo
2) 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
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 7,
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
13. Wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za Wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących
1.
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przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za
własne.
14. Wraz z fakturami Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców o
uregulowaniu na ich rzecz płatności należnych im od Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie załączy
do faktur ww. oświadczeń, Zamawiający zatrzyma kwotę wynagrodzenia odpowiadająca wartości
części zamówienia Wykonanej przez podwykonawców.
15. Zatrzymana kwota zostanie wypłacona Wykonawcy po otrzymaniu brakującego oświadczenia, a
w przypadku dochodzenia zapłaty przez podwykonawców od Zamawiającego – zostanie
zapłacona na rzecz podwykonawców.

§ 11. Zmiany umowy
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Nie jest zmianą umowy wymagającej formy pisemnej:
1) wyznaczenie innych osób do kontaktu w sprawach realizacji umowy niż wskazane w
umowie.
2) utrata mocy lub zmiany aktów prawnych przywołanych w umowie. W każdym takim
przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących aktów prawa.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie sposobu Wykonania przedmiotu
umowy w przypadku, jeżeli konieczność zmian będzie wynikała ze zmiany obowiązujących
przepisów prawa.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w związku z wprowadzeniem lub zmianą
podwykonawców.
5. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w okolicznościach, o których mowa w
art. 145a ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579,
z późn. zm.).
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w okolicznościach, o których mowa w art.
144 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn.
zm.).
7. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia
Wykonawcy, w razie zmiany ustawowej stawki podatku VAT – stosownie do zmiany tej stawki.

§ 12. Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy lub zmiany jej zakresu w przypadku
wystąpienia siły wyższej.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli 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 jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu Wykonania
zrealizowanej części umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w przypadkach rażącego nienależytego Wykonania umowy przez Wykonawcę, w
szczególności w przypadku, gdy:
1) Wykonawca w danym dniu nie Wykonał przewozów.
2) Wykonawca użył do przewozów pojazdów niezgodnych z wymaganiami niniejszej umowy,
w szczególności:
a) niesprawnych technicznie, nie spełniających standardów
b) niespełniających wymagań określonych przepisami prawa,
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c) o mniejszej liczbie miejsc siedzących, niż wymagana przez Zamawiającego,
d) nieposiadających sprawnego i uruchomionego ogrzewania w okresie niskich temperatur,
jeśli temperatura wewnątrz pojazdów nie spełnia wymagań Zamawiającego,
e) nieposiadających automatycznie otwieranych drzwi;
3) Wykonawca nie zapewnił pojazdów zastępczych, o których mowa w § 6 pkt 3, bądź
trzykrotnie zapewnił je w czasie przekraczającym ……….. minut od awarii/uszkodzenia
pojazdu podstawowego.
4) Wykonawca trzykrotnie nie zapewnił opiekuna na danym kursie lub w sytuacjach
awaryjnych.
5) Wykonawca nie zapłacił podwykonawcom, co skutkowało koniecznością dokonywania
bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego podwykonawcom.
6) Umowa ulega rozwiązaniu, jeżeli Wykonawca przed 30.06.2020 r. utraci prawo do
refundacji ulgi ustawowej na bilety miesięczne dla uczniów, w szczególności w wyniku
zmian w przepisach prawa.
4. W przypadku odstąpienia od umowy skutki odstąpienia nastąpią na przyszłość - od dnia
skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i nie dotyczą takich postanowień
umownych jak kary umowne i prawo żądania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte
Wykonanie umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za
przewozy Wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar
umownych oraz ewentualne inne roszczenia odszkodowawcze.

§ 13. Kary umowne
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 10% ceny brutto ustalonej w § 8 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego – w wysokości 10% ceny brutto ustalonej w § 8 ust. 1, z wyjątkiem wystąpienia
sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.).
3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar za niewłaściwe Wykonanie umowy w wysokości
0,1% ceny ofertowej brutto ustalonej w § 8 ust. 1 za każde zdarzenie. Za niewłaściwe Wykonanie
umowy uważa się w szczególności sytuacje opisane w § 12 ust. 3 umowy.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar, jeżeli Wykonawca:
1) nie zapłacił wynagrodzenia należnego podwykonawcom – w wysokości 1% ceny ofertowej
brutto ustalonej w § 8 ust. 1 za każde zdarzenie,

2) nieterminowo zapłacił wynagrodzenie należne podwykonawcom – w wysokości 0,1% ceny
ofertowej brutto ustalonej w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

3) nie przedłożył Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo –
w wysokości 0,1% ceny ofertowej brutto ustalonej w § 8 ust. 1;

4) nie przedłożył Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1% ceny ofertowej brutto ustalonej w §
8 ust. 1.
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5. Kary umowne, o których mowa w pkt 3 nie będą naliczane, jeżeli niewłaściwe Wykonanie
umowy zostało spowodowane działaniem sił wyższych. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie
okoliczności i zdarzenia zewnętrzne, będące poza kontrolą strony, niemożliwe do przewidzenia,
którym strona nie może zapobiec, ani też uniknąć. Za siłę wyższą uważa się w szczególności
pożar, działania sił przyrody (huragany, powodzie itp.), nieprzejezdność dróg spowodowana
warunkami zimowymi, zamieszki, strajki, akty terroryzmu.

6. Kary umowne, o których mowa w pkt 4 nie będą naliczane, jeżeli niewłaściwe Wykonanie
umowy, o którym mowa w ust. 4 powstało z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

7. Strony

zastrzegają sobie prawo do
przewyższającego wysokość kar umownych.

dochodzenia

odszkodowania

uzupełniającego

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z
należnego wynagrodzenia za Wykonanie usługi za dany miesiąc. Jeżeli pozostała do zapłaty część
wynagrodzenia Wykonawcy nie pokrywa całej wysokości należnych kar umownych,
Zamawiający prześle Wykonawcy wezwanie do zapłaty, a Wykonawca jest zobowiązany kwotę
wynikającą z kar umownych wpłacić na konto Zamawiającego.

9. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie wezwania
do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary
umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

10. Zapłata kar przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kar z płatności
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków i zobowiązań wynikających
z umowy.
§ 14. Postanowienia końcowe
1. Adresami do doręczeń stron są adresy wskazane w nagłówku umowy/ są następujące adresy:
…........
Każda ze stron zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania drugiej strony o
każdej zmianie adresu do doręczeń. W przypadku naruszenia zobowiązania, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym, wszelkie pisma wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
pod adres wskazany w nagłówku umowy lub ostatnio wskazany przez stronę, uznaje się na
potrzeby umowy za skutecznie doręczone.
2. Strony ustalają numery faksów i adresy e-mail do kontaktów w sprawach realizacji niniejszej
umowy:
1) Wykonawca – faks …, e-mail ….,
2) Zamawiający – faks …, e-mail ….
3. Każda ze stron zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania drugiej strony o
każdej zmianie adresu do doręczeń i zmianie nr faksu lub adresu e-mail do kontaktów.
4. Komunikacja za pomocą faksu lub poczty elektronicznej będzie uważana za prowadzoną
w formie pisemnej, o ile zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Data otrzymania
potwierdzonego faksu lub e-mail będzie uważana za datę otrzymania pisma.
5. W przypadku naruszenia zobowiązania, o którym mowa ust. 3, wszelkie pisma wysłane listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru pod adres wskazany w nagłówku umowy lub ostatnio
wskazany przez stronę, oraz przesłane na wskazany adres e-mail lub nr faksu, uznaje się na
potrzeby umowy za skutecznie doręczone.
6. Strony będą porozumiewać się w języku polskim. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy wyznaczony
do kontaktów w sprawach realizacji niniejszej umowy, nie będą posługiwać się językiem
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polskim, Wykonawca zapewni przez cały czas pracy odpowiednio wykwalifikowanego tłumacza.
Śródtytuły w umowie nie wpływają na interpretację zapisów umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których będzie
miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się nie
wykorzystywać tych danych do celów innych niż związane w wykonywaniem niniejszej umowy,
w szczególności zobowiązuje się nie przekazywać tych danych podmiotom trzecim,
z wyłączeniem Zamawiającego oraz organów uprawnionych.
W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
4) wszczęciu postępowania upadłościowego, w którym Wykonawca uczestniczy jako dłużnik.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa,
w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.)
i aktów Wykonawczych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
Integralną częścią niniejszej umowy są:
1) Oferta Wykonawcy.
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Stawiski:

Strona 12 z 12

