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Wzór umowy                                                                               załącznik nr 10 do SIWZ      

 

 

 

                                                               UMOWA Nr …/2018 

 

zawarta w dniu ……2018r. w Murowie pomiędzy Gminą Murów 46-030 Murów ul. 

Dworcowa 2  zwaną w dalszej części Umowy  Zamawiającym, reprezentowaną przez Wójta 

Gminy Murów – Andrzeja Puławskiego, 

a 

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

NIP: ………………..        REGON:………………………… 

z siedzibą w: ……………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

reprezentowanym przez: 

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

 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy przewozu dzieci wraz z opiekunami na zajęcia  

      wychowania fizycznego z Publicznej Szkoły Podstawowej  w Zagwiździu ul. Lipowa 68                            

do sali gimnastycznej w Zagwiździu ul. Lipowa 1. 

2. Przewóz uczniów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem przejazdów 

opracowanym przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagwiździu po 

sporządzeniu planu zajęć . Harmonogram zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 

26 sierpnia 2018roku . Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy. 

3. Zamówienie będzie realizowane od 03.09.2018r do 21.06.2019r. w dni powszednie z 

wyjątkiem sobót, świąt i innych ustawowo dni wolnych od pracy, a także przerw w 

realizacji zajęć dydaktyczno- wychowawczych, określonych w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 października 2010r w sprawie organizacji roku 

szkolnego ( Dz. U. Nr186 poz.1245 ze zm.) 

 

§2 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości uczniów  oraz ilości dziennych 

kursów. W przypadku konieczności dokonania korekt w harmonogramie przewozu  

Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem, a 

Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby uwzględnić propozycje zmiany. 

2. Wykonawca zapewni bezpłatny przejazd opiekunom w trakcie dowożenia – opiekę 

zapewnia Zamawiający. 

3. W przypadku awarii wyznaczonego autobusu podstawi autobus spełniający właściwe 

wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności zrealizowania 

przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi 

przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez  

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie  

realizacji zamówienia , jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w  

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy,  

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę  1 

osobę – kierowcę z uprawnieniami niezbędnymi do przewożenia osób.  
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1) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno 

trwać nieprzerwalnie przez cały okres trwania umowy. 

2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 

wyznaczonym 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 ust. 4 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, 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 1997r. o 

ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez imion, nazwisk, 

adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak data: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania. 

3) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 7 czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w § 5 ust. 6 umowy. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę , 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane ust. 4 czynności.  

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę , podwykonawcę , Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 

 

 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, iż środek transportu, którym wykonywał będzie przedmiot 

niniejszej umowy posiada ważne badania techniczne . 

2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC i NW przez cały okres 

obowiązywania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną polisę z tytułu odpowiedzialności cywilnej 

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 
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4.  Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania usługi kierowcę posiadającego 

ważne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż. 

5. Wykonawca zapewnia, że pojazd do przewozu uczniów będzie oznakowany zgodnie z 

przepisami prawa o ruchu drogowym i transporcie osób. 

6. Zamawiający nie dopuszcza wykonania usługi w ramach regularnej komunikacji 

autobusowej za sprzedażą biletów miesięcznych. 

 

§ 4 

 

1. Wynagrodzenie za świadczone usługi przewozowe stanowić będą kwoty wynikające z    

iloczynu ilości kursów razy stawka za jeden kurs, która zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: 

      cena brutto: …..zł ( słownie złotych:…………………………………………………..  ) 

      Podana cena  za jeden kurs przewozu nie ulegnie zmianie przez cały okres     

     obowiązywania umowy. 

2. Wykonawca będzie wystawiał faktury miesięczne na koniec ostatniego dnia miesiąca 

kalendarzowego. Wynagrodzenie należne Wykonawcy  będzie stanowiło iloczyn 

rzeczywistych kursów  wykonywania usługi w danym miesiącu i ceny za jeden kurs 

wykonania usługi. 

3. Należność będzie płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury. 

 

                                                                        § 5 

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za terminowe i należyte wykonanie 

umowy. 

2. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do uiszczenia Zamawiającemu kar umownych: 

a) za niewykonanie przewozu przy jednoczesnym braku przewozu zastępczego-    

każdorazowo w wysokości 100,00złotych 

b) za brak zawiadomienia Zamawiającego o konieczności uruchomienia transportu  

            zastępczego, o którym mowa w ust 4- w wysokości 100,00zł za każdy ujawniony   

            przypadek, 

c) za opóźniony przyjazd na miejsce odbioru uczniów – w kwocie 100,00zł za każdy 

ujawniony przypadek, 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 

20% wynagrodzenia miesięcznego brutto. 

3. Wykonawcy nie przysługują kary umowne i nie ponosi odpowiedzialności za 

niewykonanie lub opóźnienie przewozu wskutek działania siły wyższej jak: gołoledź, 

zaspy śnieżne, powódź lub inne czynniki niezależne od Wykonawcy. W przypadku 

zaistnienia przedmiotowych okoliczności Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić Zamawiającego o zaistniałej okoliczności- w przypadku powiadomienia 

telefonicznego potwierdzenie pisemne  ( złożone Zamawiającemu lub wysłane listem 

poleconym- decyduje data stempla pocztowego) lub mailowe nie może nastąpić później 

niż w dniu dokonania telefonicznego powiadomienia. W razie niedopełnienia obowiązku 

powiadomienia Wykonawca traci prawo do powołania się na przedmiotową okoliczność. 

4. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przewozu uczniów 

zgodnie z treścią niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić uczniom 

przewóz zastępczy przy użyciu własnych lub obcych środków transportu na swój koszt, 

przy czym przewóz ten nie może trwać dłużej niż 7 dni roboczych od momentu 

otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia tego faktu. 
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5. W razie niezapewnienia  przewozu zastępczego Wykonawca niezależnie od kar 

umownych, o których mowa w ust.2 pkt. a), pokrywa koszty poniesione przez 

Zamawiającego związane z organizacją przewozu. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 4 pkt.1) czynności w 

wysokości 0,02% miesięcznego wynagrodzenia brutto , za każdy dzień przekroczenia 

wyznaczonego przez zamawiającego terminu na złożenie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

powyższego wymogu.  
7. Zamawiający zastrzega sobie:  

1)   prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytułów, 

2) prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego    

       zastrzeżone na daną okoliczność kary umowne. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z  

    wynagrodzenia Wykonawcy za dany miesiąc. 

 

§ 6 

 Zamawiający może odstąpić od umowy w wypadku: 

1) wystąpienia więcej niż pięciokrotnych opóźnień w przewozie  uczniów nie wynikających 

z  warunków drogowych w danym miesiącu, 

2) niewykonania z przyczyn nie wynikających z warunków drogowych przewozu uczniów  

w jednym miesiącu więcej niż dwóch dni; 

3) utraty uprawnień do wykonywania krajowego przewóz osób; 

4) zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu przewożącego uczniów spowodowane złym 

stanem technicznym pojazdu; 

5) stwierdzenia u prowadzącego pojazd stanu po spożyciu alkoholu; 

6) ogłoszenie upadłości lub oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że 

majątek Wykonawcy nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania 

upadłościowego; 

7) likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub 

reorganizacji; 

8) zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotowego 

zamówienia. 

 

§ 7 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług 

podwykonawcom, pod warunkiem że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania oraz 

zapewnią wykonanie usługi na poziomie nie gorszym niż Wykonawca. 

2.  Przed powierzeniem realizacji części prac podwykonawcy, Wykonawca przekazuje 

projekt umowy Zamawiającemu, który w ciągu 14 dni może zgłosić na piśmie sprzeciw 

lub zastrzeżenia albo wyrazić zgodę na zawarcie umowy. Zgoda Zamawiającego jest 

wymagana także dla zawarcia umów przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami. 

3. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody, o której mowa w ust. 4 

zastosowanie znajdują zasady zapłaty wynagrodzenia określone w §4 ust. 1 do 3 umowy. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 

podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się , 

że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

5. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
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6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin na dostarczenie powyższych 

dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

7. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie  zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

8. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby cena  za 1 kurs 

ustalona w nich za zakres usług wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła cenę  

przypadającą  za ten zakres usług w niniejszej umowie. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

usługi. 

 

§ 8 

1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. 

2. Zmiana może obejmować : 

1) zmiany podwykonawców , których udział w realizacji przedmiotu umowy 

zaakceptował Zamawiający 

2) wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od strony umowy, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a wpływają na jej realizację, 

3) Zamawiający dopuszcza również zmiany umowy wynikające z ustawowego 

0zwiększenia lub zmniejszenia stawki podatku od towarów i usług (VAT) dotyczącej 

przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- 

dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku 

VAT jeszcze nie wykonano, 

3. zmiany ilości dowożonych uczniów do Sali gimnastycznej w trakcie trwania umowy,  a 

także zmianę ilości kursów. 

4. zmianę osób skierowanych do wykonywania zamówienia jeżeli zmiana tych osób stanie 

się konieczna z jakichkolwiek przyczyn, niezależnych  

od Wykonawcy. W przypadku zmiany pracownika, nowa osoba powołana do  pełnienia 

w/w obowiązków musi spełnić wymagania określone z specyfikacji  

istotnych  warunków zamówienia dla danej funkcji. Zamawiający może także zażądać od 

Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa, jeżeli uzna , że nie wykonuje należycie  

swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany takiej osoby w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 - 4 jest złożenie pisemnego  

 wniosku  przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: 

      1)   opis propozycji zmiany, 

      2)   uzasadnienie zmiany 

      3)  obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana  

            będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, 

      4)  opis wpływu zmiany na terminy wykonania usługi 

6. Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. 

7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień  

      publicznych: 
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     1)  zmiana danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną umowy 

     2)  zmiana danych teleadresowych osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron  

          umowy- wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego. 

  

 

§ 9 

Umowa zostaje zawarta na okres od 1 września 2018r. do 21 czerwca 2019r. 

 

§ 10 

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest:………….. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest: …………. 

 

§ 11 

1. We wszystkich kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Ustawa 

z dnia 29 stycznia 2004r. Praw zamówień publicznych ( Dz. U z 2013r. poz.907 z późn. zm) 

oraz postanowienia kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Przewozowe. 

2. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji 

lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego 

rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą 

rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki 

Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla miejsca realizacji umowy. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden dla 

Wykonawcy dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 

 


