Załącznik nr …… do SIWZ
Wzór umowy

UMOWA NR ………………………..
w dniu ….......... 2020 r. w Pakości
pomiędzy:
Gminą Pakość z siedzibą w Pakości, ul. Rynek 4,
NIP 556-26-85-448, Regon 092350783,
reprezentowaną przez :
Zygmunta Gronia– Burmistrza Pakości,
zwaną dalej Zamawiającym,
przy kontrasygnacie p. Anny Kruszka – Skarbnika Gminy,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
…………….. z siedzibą w……….. przy ulicy…………., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy ……………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: ……………,NIP ………………, REGON ………..,
reprezentowanym przez:
…………………..- ……………………
zwanego w dalszej części Wykonawcą,
(w przypadku osoby fizycznej- przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)
(imię i nazwisko) ………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: …………………, z siedzibą
w……….. przy ulicy………………….,NIP ………..…………, REGON ………..,
zwanego w dalszej części Wykonawcą,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
w trybie przetargu nieograniczonego, zostaje zawarta umowa o następującej treści:

1.

2.

3.
4.

5.

§ 1.
Przedmiotem umowy jest określenie warunków wykonywania przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego usługi dowozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Pakość
w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie imiennych biletów miesięcznych, z zastrzeżeniem § 2.
Dowożenie obejmuje 4 placówki:
1) Szkołę Podstawową im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
2) Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości ,
3) Przedszkole Miejskie w Pakości
4) Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje autobusami w dobrym stanie technicznym wraz
z uprawnionymi kierowcami, w ilości 4 sztuk, o liczbie miejsc siedzących powyżej 40 osób każdy.
Opiekę nad przewożonymi uczniami organizuje i zapewnia Zamawiający. Wykonawca
zobowiązuje się do bezpłatnego przewozu osób wyznaczonych przez Zamawiającego
do sprawowania opieki nad uczniami podczas dowozu.
Uczniowie będą przewożeni w oparciu o utworzone przez przewoźnika linie komunikacji
regularnej z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży. Linie komunikacji regularnej zostaną
ułożone i oznaczone w taki sposób, aby umożliwiały uczniom dojazd autobusami z miejsca
zamieszkania do placówki oświatowej oraz odwożenie ich z placówki oświatowej do miejsca

zamieszkania, przy zachowania norm bezpieczeństwa obowiązujących w zakresie transportu
drogowego osób.
6. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
7. Integralną część umowy stanowi:
1) oferta Wykonawcy,
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

1.

2.

3.
4.
5.

§ 2.
Usługi dowozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Pakość w roku szkolnym
2020/2021 odbywać się będą w okresie od 01 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r.,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
Zamówienie będzie realizowane we wszystkie dni nauki szkolnej, bez ferii zimowych, dni
świątecznych, a także bez dni, w których szkoła jest nieczynna. W przypadku odpracowywania
zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz
i odwóz dzieci, zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego.
Umowa nie podlega wykonaniu w przypadku zawieszenia działalności placówek oświatowych
na terenie gminy Pakość, na okres wskazany przez uprawniony podmiot.
Zamówienie podlega stosownemu ograniczeniu w przypadku ograniczenia działalności placówek
oświatowych na terenie gminy Pakość, na okres wskazany przez uprawniony podmiot.
Niezależnie od sytuacji określonej w ust. 3 i 4, liczba osób objętych dowozem określona
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego. Zwiększenie liczby osób objętych dowozem w granicach do 5% nie
spowoduje zmiany stawki wynagrodzenia Wykonawcy, co objęte jest przedmiotem umowy i nie
stanowi podstawy do udzielenia zamówienia uzupełniającego. Zmniejszenie liczby osób objętych
dowozem spowoduje stosowne zmniejszenie ilości zakupionych imiennych biletów.
§ 3.

1. Zamawiający jest zobowiązany do:
1) informowania Wykonawcy o planowanych zmianach w rozkładzie zajęć szkolnych uczniów,
co najmniej na 7 dni przed ich wprowadzeniem,
2) zapewnienia opieki podczas dowozu uczniów poprzez wyznaczenie osób do sprawowania
opieki. Zamawiający przed realizacją umowy poda listę osób wyznaczonych do sprawowania
opieki nad uczniami podczas dowozu.
2. Wykonawca jest zobowiązany do:
1) punktualnego dowozu i odwozu uczniów na zajęcia szkolne, zgodnie z ustalonym
harmonogramem zajęć, w dniach prowadzenia tych zajęć, bez względu na czynniki
niezależne (awarie, warunki atmosferyczne itp.) autobusem czystym i w dobrym stanie
technicznym. W przypadku awarii autobusu, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić
autokar zastępczy z odpowiednią liczbą miejsc siedzących dla uczniów, w dobrym stanie
technicznym. Koszty zorganizowania transportu zastępczego ponosi Wykonawca;
2) nie pobierania opłat od osób sprawujących opiekę nad dziećmi (opiekunów);
3) podstawienia pojazdu zastępczego w ciągu ……… minut;
4) realizowania usługi autobusami wskazanymi w załączniku nr ……, oraz kierowcami
wskazanymi w załączniku nr …….;
5) zapewnienia miejsc siedzących wszystkim dowożonym uczniom;
6) zapewnienia przewozu uczniów ogrzewanymi autobusami w okresie jesienno- zimowym,
7) realizacji wymagań higieniczno - sanitarnych i epidemiologicznych w czasie dowozu.

3. Wykonawca posiada ważną licencję/zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu
drogowego osób Nr ……………………………. do dnia …………………
4. Wykonawca świadczy usługi własnym transportem dostosowanym do potrzeb Zamawiającego,
zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140
z późn. zm.) na podstawie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym
transporcie drogowym wydawanych przez uprawnione do tego organy samorządowe.
5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za prawidłowe wykonanie przedmiotu
umowy, w szczególności za stan techniczny pojazdu.
6. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej.
7. Wykonawca ustali godziny dowozu i odwozu, stosownie do harmonogramu zajęć szkolnych
uczniów.
8. W przypadku zmiany autobusu bądź kierowcy, nowy musi spełniać wymagania określone dla
dotychczasowego.
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§ 4.
Łączna wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty
…………. zł netto (słownie: …………………….), zwiększonej o obowiązującą stawkę podatku VAT,
co stanowi kwotę ……………….. zł brutto (słownie:…………………..).
Cena brutto za jeden imienny bilet miesięczny wynosi …………….. zł.
Rozliczenie wynagrodzenia następuje po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie
wystawionej faktury, na którą składać się będzie iloczyn liczby wystawionych imiennych biletów
miesięcznych dowożonych uczniów w danym miesiącu oraz ceny jednostkowej imiennego biletu
miesięcznego, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, 4.
Liczba wystawionych imiennych biletów miesięcznych dowożonych uczniów w danym miesiącu
potwierdzona zostanie przez pracownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość.
Cena imiennego biletu miesięcznego nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
Faktura będzie płatna przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty jej otrzymania wraz
z informacją, o której mowa w ust. 4, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
Tylko prawidłowo wystawiona faktura wraz z informacją, o której mowa w ust. 4 upoważnia
Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia.
Faktury będą wystawiane na adres Zamawiającego, tj. Gmina Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość,
NIP 556-26-85-448.

§ 5.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania przedmiotu umowy bez uprzedzenia,
w szczególności może:
1) żądać do wglądu dokumentów potwierdzających sprawność pojazdów, oraz dowodów
rejestracyjnych tych pojazdów, a także stosownych uprawnień i licencji koniecznych
do realizacji umowy,
2) żądać do wglądu dokumentów kierowców, potwierdzających kwalifikacje do wykonania
niniejszej umowy,
3) kontrolować terminowość i punktualność wykonywanej usługi.
2. Opiekun dowozu, dyrektor placówki oświatowej lub inny przedstawiciel Zamawiającego mają
prawo odmówić wyjazdu na trasę dowozu autobusem:
1) niespełniającym wymogów związanych z bezpieczeństwem uczniów,
2) niespełniającym wymogów higieniczno- sanitarnych i epidemiologicznych.

3. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może
wstrzymać zapłatę wynagrodzenia.
4. W przypadku stwierdzenia, że liczba miejsc siedzących jest niewystarczająca, Wykonawca
zobowiązany jest do podstawienia autobusu/autobusów o liczbie miejsc siedzących, określonych
w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, umożliwiających prawidłową realizację usług.
5. Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, o których
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wzywając go na piśmie do przekazania informacji , o których
mowa w Rozdziale III pkt. 10 SIWZ, w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania.
6. Dwukrotne pisemne upomnienie Wykonawcy przez Zamawiającego o nie wywiązaniu się
z obowiązków spowoduje natychmiastowe rozwiązanie niniejszej umowy, oraz zapłatę przez
Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 6 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.
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§ 6.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 50% wynagrodzenia określonego
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
2) w przypadku niewykonywania, lub nienależytego wykonywania niniejszej umowy przez
Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5%
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy,
3) za opóźnienie lub przerwę w przystąpieniu do realizacji przedmiotu umowy, lub
spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy
dzień opóźnienia lub przerwy,
4) za naruszenie obowiązków określonych w § 3 ust. 2 niniejszej umowy - 1% wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za każdy przypadek,
5) w przypadku nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie
umowy o pracę, za każdy przypadek zatrudnienia osoby w oparciu o inny stosunek prawny
niż stosunek pracy - 2% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy,
6) w przypadku, gdy uczniowie będą przewożeni w inny sposób, niż określono w § 1 ust. 6
niniejszej umowy- 5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
Zamawiający ma prawo dochodzić naprawienia szkody ponad wartość naliczonej kary umownej
na zasadach ogólnych.
Zamawiający uprawniony będzie do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie niewymagalnych należności z tytułu kar umownych
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 7.
Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania dyrektorów placówek oświatowych o zaistniałych
opóźnieniach, awariach natychmiast po zaistnieniu lub powzięciu takiej informacji.
§ 8.
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,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku ograniczenia lub zawieszenia działalności
placówek oświatowych z terenu gminy Pakość przez uprawniony podmiot, w szczególności
w przypadku wystąpienia stanu pandemii lub epidemii, poprzez złożenie stosownego
oświadczenia na piśmie, w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy
Wykonawcy w sytuacjach, kiedy:
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
2) Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację usług i przerwa ta trwa
dłużej niż 2 dni;
3) wobec Wykonawcy ogłoszono upadłość lub wszczęto postępowanie likwidacyjne;
4) wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
5) Wykonawca nie wykonuje umowy z zachowaniem należytej staranności, powodując
zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia uczniów;
- z jednoczesnym naliczeniem kary w wysokości określonej w § 6 ust. 1 pkt 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku dwukrotnego stwierdzenia przez odpowiedni organ kontrolny, lub Zamawiającego
usterek technicznych autobusów, a także innego istotnego naruszenia postanowień niniejszej
umowy.
§ 9.
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na zasadach określonych w art.144 Pzp.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy:
1) w przypadku zmiany przepisów dotyczących przewozów, zgodnie z regułami tam
określonymi,
2) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT.
§ 10.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę siłami własnymi, poza następującymi pracami,
które wykona za pomocą Podwykonawcy: …………
2. Zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą nastąpić może tylko i wyłącznie
na zasadach i warunkach w trybie niżej określonym:
1) zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą wymaga formy pisemnej,
2) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu jeden egzemplarz projektu umowy
z Podwykonawcą. Projekt umowy wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Treść projektu
umowy z podwykonawcą (co do rodzaju prac, terminów, warunków płatności i innych
postanowień) powinna być zgodna z zapisami w tym względzie określonymi w umowie z
Zamawiającym,
3) zaakceptowany przez Zamawiającego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy podstawę jej
zawarcia z Podwykonawcą,
4) jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia umowy lub jej projektu nie zgłosi
na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 11.
Umowa zawarta zostaje na czas określony, od dnia ……….. do dnia …………..
§ 12.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w tym: ustawy - Prawo zamówień publicznych i ustawy o transporcie
drogowym.
2. Wszelkie spory jakie mogą wystąpić na tle niniejszej umowy należą do sądu właściwego
ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 13.
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14.
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze
dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym
2020.07.02

WYKONAWCA:

