Część II IDW– projekt umowy
UMOWA
NR ……………………
zawarta w dniu ………………………. pomiędzy:
Gminą Śmigiel, Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, NIP: 698-17-22-462, REGON:
411050557,
reprezentowaną przez:
Małgorzatę Adamczak – Burmistrza Śmigla
zwaną dalej Zamawiającym,
przy kontrasygnacie:
Piotra Szmytkowskiego – Skarbnika Gminy Śmigiel,

a
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą,
Każda ze stron będzie zwana w dalszej części Umowy Stroną i łącznie Stronami.
Niniejsza umowa została zawarta w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) w wyniku rozstrzygnięcia przetargu
nieograniczonego.
§ 1. Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi
w zakresie dowożenia uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz do placówki Zespołu Szkół
Specjalnych w Kościanie.
2. Przedmiot zamówienia składa się z:
1) PAKIET I – Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu,
2) PAKIET II – Szkoła Podstawowa im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie,
3) PAKIET III – Zespół Szkół w Starym Bojanowie,
4) PAKIET IV – Zespół Szkół w Czaczu,
5) PAKIET V – Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej,
6) PAKIET VI – Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie,
7) PAKIET VII – Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie.

3. Wykonawca

będzie

świadczył

przedmiotowe

usługi

pojazdami

autobusowymi

na wyznaczonych trasach, zgodnie z planami przewozów stanowiącymi Załączniki nr 3
do umowy i według szczegółowych rozkładów jazdy, jakie wspólnie ustalą Wykonawca
oraz Dyrektorzy Szkół i Burmistrz Śmigla po podpisaniu niniejszej umowy.
4. Zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ………… Wykonawca oświadcza, że czas podstawienia
pojazdu zastępczego w przypadku awarii wynosi ………. minut.
5. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie usługi przy realizacji
przedmiotu zamówienia, a realizacja tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz.
1666)
6. 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 § 1 ust. 4
umowy 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.
7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w wezwaniu dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących opisane w § 1 ust. 5 umowy czynności w trakcie realizacji
zamówienia. Zamawiający może żądać poniższych dowodów:
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,
b) 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 (t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz. 922) 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,
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 (t.j. Dz.U. z 2016
r. poz. 922). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 1 ust. 4 umowy czynności Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej § 9 ust. 7 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane
będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 1 ust. 4 umowy czynności.
9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.

§ 2. Załączniki
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:
1) Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1.
2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Załącznik nr 2.
3) Plany przewozów – Załącznik nr 3.
§ 3. Termin realizacji umowy
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy od dnia 01.09.2018 r. do dnia
31.08.2019 r.

§ 4. Obowiązki Wykonawcy
10. Wykonawca

będzie przewoził uczniów zgodnie z planami przewozów i według

ustalonych rozkładów jazdy, o których mowa w § 1 niniejszej umowy. Zmiana rozkładu
jazdy może nastąpić jedynie po uzgodnieniu przez Wykonawcę oraz Dyrektorów Szkół
i/lub Burmistrza Śmigla.
11. Wykonawca oświadcza, że działa na podstawie licencji (zezwolenia) nr …………,
posiada uprawnienia i spełnia wymogi formalne oraz odpowiedni środek transportowy,
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.
12. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
a) zapewnienia przewożonym uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków
przejazdu,
b) terminowych i punktualnych przewozów uczniów według umówionych tras, zgodnie
z planami przewozów stanowiącymi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy,
c) oznakowania pojazdów odpowiednimi tablicami na czas przewozu uczniów,
d) świadczenia usług przewozowych ubezpieczonymi i sprawnymi technicznie pojazdami
posiadającymi aktualne badania techniczne dopuszczające do ruchu,
e) świadczenia usług będących przedmiotem umowy pojazdami spełniającymi wymagania
dotyczące liczby miejsc pasażerskich, zgodnie z wymogami wynikającymi z zapisów
SIWZ,
f) posiadania przez cały okres realizacji niniejszej umowy ubezpieczenia pojazdów
do przewożenia uczniów od odpowiedzialności

cywilnej i od następstw

nieszczęśliwych wypadków i niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu kopii
ubezpieczenia w wyżej wymienionym zakresie,
g) wykonywania przewozów osobiście lub przez osoby przez niego zatrudnione i mające
odpowiednie kwalifikacje.
13. Wykonawca odpowiada za stan techniczny oraz właściwe warunki przewozu uczniów
na podstawie obowiązujących w tym zakresie odrębnych przepisów.
14. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia dowozu uczniów do szkół w razie
awarii pojazdu, choroby kierowcy i temu podobnych sytuacji.

15. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązuje się do przewozu uczniów
pojazdami zastępczymi, pozyskanymi własnym staraniem i spełniającymi warunki bhp
oraz odpowiadającymi warunkom określonym w SIWZ.
16. Przewozy uczniów odbywać się będą pojazdami z obsługą jednoosobową, wobec czego
Dyrektorzy Szkół oraz Burmistrz Śmigla przydzielą na każdy pojazd opiekuna, którego
obowiązkiem będzie:
a) opieka i nadzór podczas przewozu uczniów z miejsc zamieszkania do szkół, jak również
ze szkół do miejsc zamieszkania,
b) opieka i nadzór w czasie przejścia z pojazdu autobusowego do szkół, jak również
ze szkół do pojazdu autobusowego,
c) czuwanie nad właściwym zachowaniem uczniów podczas przewozu,
d) kontrola przewozu pod względem: ilości przewożonych uczniów danym autobusem,
warunków przewozu, itp.,
e) w

przypadku

stwierdzenia

sytuacji

zagrażającej

uczniom,

natychmiastowe

poinformowanie Urzędu i przewoźnika o tym fakcie,
f) ponadto osoby sprawujące nadzór z ramienia Zamawiającego oraz Dyrektorów Szkół
będą korzystać z bezpłatnych przejazdów pojazdami na ustalonych trasach.
W związku z powyższym Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za wypadki
wynikłe z braku nadzoru opiekuna.
17. W każdym czasie Zamawiający ma prawo do rutynowej kontroli osób oraz pojazdów
realizujących zamówienie, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej
chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez
odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego).
§ 5. Przerwy w nauce oraz przewozy dodatkowe
1. O wszystkich przerwach w nauce, nie wynikających z organizacji roku szkolnego,
powodujących wstrzymanie komunikacji na umówionych trasach, Dyrektorzy Szkół oraz
Burmistrz Śmigla zobowiązani są powiadomić Wykonawcę (pisemnie lub przy pomocy
środków komunikacji elektronicznej) na 3 dni przed tym faktem.
2. Przewóz uczniów może dodatkowo odbywać się do południa, popołudniami lub
w dni wolne i świąteczne (m.in. w soboty i niedziele) pod warunkiem, że Dyrektorzy Szkół
przynajmniej 4 dni wcześniej (pisemnie lub przy pomocy środków komunikacji
elektronicznej) powiadomią o tym Wykonawcę.

3. W szczególnych okolicznościach, wynikających z nagłej, jednorazowej zmiany organizacji
zajęć szkolnych, rozkład jazdy w danym dniu może ulec zmianie. W takim przypadku
informacja o zmianie rozkładu jazdy może być przekazana Wykonawcy telefonicznie.
§ 6. Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przewozach uczniów, jeżeli
przeszkoda nastąpi z powodu siły wyższej (intensywne opady śniegu, zawieje itp.) lub
przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych od niego.
2. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadomić o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu
zobowiązań umownych w trakcie realizacji usługi.
§ 7. Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Za wykonanie usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, którego
1) całkowita szacunkowa suma wynosi ..................................... zł
słownie: ................................................................................................................. złotych
w tym: podatek VAT w wysokości ................... %, co stanowi kwotę ........................ zł
słownie: .............................................................................................................................
2) kwota netto w wysokości ................................ zł
słownie: .............................................................................................................................
3) Cena jednostkowa netto za 1 km usługi wynosi: ........................ zł
2. Szacunkowa ilość usług w okresie obowiązywania umowy wynosi: ........................... km,
z czego na jeden dzień przypada ..................... km.
3. Ustala się, że faktyczna ilość zrealizowanych usług będzie zależna od aktualnych potrzeb.
4. Cena jednostkowa netto za 1 km usługi będzie stała w okresie obowiązywania umowy.
5. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur,
zatwierdzonych przez Zamawiającego, wystawionych za okresy miesięczne wraz
z dołączonym zestawieniem liczby faktycznie przejechanych kilometrów.
6. Zamawiający

zobowiązuje

się

uiścić

należne

Wykonawcy

wynagrodzenie

w terminie ………………….. dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
na Zamawiającego, przelewem na podany w niej rachunek bankowy.
7. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
8. Ustala się, że zapłata należności następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

§ 8. Odstąpienie od umowy
1. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron za uprzednim
jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania
obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawcą w przypadku
powzięcia wiadomości o utracie przez Wykonawcę uprawnień do świadczenia usługi
określonej w umowie.
4. Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy
w terminie 3 miesięcy od momentu ziszczenia się okoliczności uprawniających
Zamawiającego do odstąpienia od umowy.
5. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
6. Wypowiedzenie umowy pod rygorem nieważności musi być złożone w formie pisemnej.
§ 9. Kary umowne
1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między Stronami będą kary umowne.
2. Wynagrodzenie umowne dla ustalenia kar umownych – jest to kwota brutto określona
w § 7 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nie przystąpienie do realizacji
umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nie przystąpienie do realizacji
umowy w danym dniu w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za dany dzień.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie przewozu dzieci
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego
za każde stwierdzone opóźnienie.
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w podstawieniu pojazdu
zastępczego w przypadku awarii, powyżej czasu określonego w ofercie, tj. ……….. – w
wysokości 3% wynagrodzenia umownego za każde stwierdzone opóźnienie.

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego.
8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu nie zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osoby do bezpośredniej realizacji przedmiotu
zamówienia – w wysokości 500 zł za każdy ujawniony przypadek.
9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego.
10. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
§ 10. Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczone w granicach
unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach:
1) dopuszcza się możliwość zwiększenia / zmniejszenia kilometrażu dziennego
(w poszczególnych PAKIETACH) w uzasadnionych sytuacjach: objazdy z powodu
nieprzejezdności tras z powodu złych warunków pogodowych, w związku
z prowadzeniem robót budowlanych; nieprzewidzianymi, a zgłoszonymi w ciągu roku
szkolnego przez rodziców uczniów zmianami (wydłużenie lub skrócenie) długości tras
zmian liczby kursów w ciągu dnia. Sytuacje takie będą każdorazowo uzgadniane
i akceptowane przez Dyrektorów Szkół i/lub Burmistrza Śmigla. Zmniejszenie lub
zwiększenie ilości przewozów w czasie trwania umowy zmieni całkowitą szacunkową
wartość wynagrodzenia,
2) zmiany rozkładu jazdy,
3) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub
podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie
podatku,
4) gdy zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy lub zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego ze względu na interes
publiczny.

3. Zmiany mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy.
§ 11. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy
1. Nadzór nad umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie:


pracownik Zamawiającego – Danuta Szczepaniak, tel. 65 5186 906, e-mail:
dszczepaniak@smigiel.pl.

2. Nadzór nad umową z ramienia Wykonawcy prowadzić będzie:


………………………………, tel. ………………….., kom. …………..………, e-mail:
……………………………..
§ 12. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Jeżeli któreś z postanowień umowy dotknięte jest nieważnością, to ważność pozostałych
postanowień pozostaje nienaruszona, chyba że z okoliczności wynika, że bez postanowień
dotkniętych nieważnością umowa nie będzie mogła być zrealizowana.
4. W przypadku takim lub podobnym jak w ust. 3 Strony umowy zastąpią nieważne

postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie
najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio
dotyczy to także spraw nieuregulowanych w umowie.
5. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, przeznaczeniem:
1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca:

Zamawiający:

Sporządziła: Marta Szulc
Zatwierdził: Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego Hanna Skałecka

