
Załącznik nr 9 do SIWZ

UMOWA  Nr ……………………….

Zawarta w dniu ………….. r. w Szczutowie pomiędzy:  Gminą  Szczutowo, ul. Lipowa 5a, 09-227 Szczutowo
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Szczutowo – Andrzeja Twardowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Szczutowo -  Hanny Domagalskiej

a ………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez …………………………………:

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym z dnia
…………………… r. w sprawie Dowozu uczniów z terenu gminy Szczutowo do szkół w Szczutowie i Gójsku na zasadzie
zakupu biletów miesięcznych  w roku szkolnym 2017/2018 została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy są przewozy dzieci  szkolnych na terenie gminy Szczutowo wg harmonogramu

przewozów  ułożonego  przez  szkoły  zgodnie  z  zał.  Nr  1  do  umowy.  Integralną  częścią  umowy  jest  oferta
Wykonawcy oraz SIWZ.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie przewozów (po wcześniejszym
porozumieniu się z Wykonawcą) w zależności od zmian w planach lekcyjnych.

3. Przewóz  dzieci  i  młodzieży  do  szkół  będący  przedmiotem  zawartej  umowy będzie  zorganizowany  na  liniach
przewozów regularnych przewoźnika, które swym przebiegiem umożliwiają dowóz i odwóz uczniów do szkół na
zajęcia lekcyjne w dni nauki szkolnej w okresie roku szkolnego 2017/2018

§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się przewozić dzieci szkolne, o których mowa w § 1 wraz z opiekunami wskazanymi

przez Zamawiającego w określonej ramie czasowej.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że usługę wykona pojazdami wykazanymi w zał. Nr 6 do SIWZ, sprawnymi pod

względem technicznym, przystosowanymi do przewozu dzieci i młodzieży.
3. Wykonawca nie  bierze  żadnej  odpowiedzialności  za  te dzieci,  które nie  stawią  się w oznaczonej  godzinie w

miejscu przystanku lub postoju autobusu.
4. Wykonawca zobowiązuje się, iż w razie awarii pojazdu na trasie przejazdu podstawi w ciągu 30 minut od awarii

pojazd zastępczy.
5. Wykonawca wykona na rzecz Zamawiającego usługę zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez dyrektorów

szkół.
6. Zamawiający  może  dokonać  zmian  w  rozkładzie  jazdy  bez  zgody  Wykonawcy,  spowodowanych  zmianami

organizacyjnymi, które mogą wystąpić w szkołach.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że jest w stanie zabezpieczyć wykonanie usługi pod względem organizacyjnym i

finansowym.
§ 3

1. Dowóz dzieci szkolnych odbywać się będzie w dni nauki szkolnej.
2. Szkoły mają prawo odpłatnie korzystać z autobusów między ustalonymi postojami oraz w innym czasie w celu

wykonania nieprzewidzianego przewozu.

§ 4
1. Za usługi, o których mowa w § 1 umowy, Zamawiający płacić będzie Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne w

wysokości: cena biletu miesięcznego brutto……………………………………………….. słownie:
……………………………………..zgodnie ze złożoną ofertą razy liczbę uczniów.

2. Wysokość stawki o której mowa w pkt 1 nie będzie podlegała zmianom przez cały okres trwania umowy.
3. Za wykonanie usługi strony rozliczać się będą na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę za okresy

miesięczne, za bilety miesięczne wystawione na podstawie list uczniów sporządzonych przez szkoły.
4. W przypadku zmiany ilości uczniów zmian wykazu uczniów uprawnionych do otrzymania biletu miesięcznego

dokonuje szkoła, do której uczeń uczęszcza.



5. Zamawiający zastrzega, że obniżenie liczby uczniów objętych dowożeniem nie będzie skutkować roszczeniem
Wykonawcy o rekompensatę tj. Zmianę cen za bilety miesięczne.

6. Zamawiajacy zobowiązany jest do zapłaty należności wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT
wraz z rozliczeniem.

§ 5
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

1. Wykonawca zobowiązny jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w myśl art. 22  §  1 ustawy z 26
czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. Z 2016r. Poz. 1666 z późn. zm.) osób wykonujących wskazane poniżej
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- kierowców autobusów
Zobowiązanie Wykonawcy do zatrudnienia w/w osób stosuje się również do podykonawców Wykonawcy, jeśli
będą uczestniczyli w realizacji zamówienia.

2. Wykonawca lub podwykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać czynności określone w ust. 1 wraz z oświadczeniem, że
wymienione osoby są zatrudnione w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. O każdorazowej
zmianie  wskazanych  w  wykazie  osób  (aktualizacji)  Wykonawca  lub  podwykonawca   zobowiązany  jest  do
poinformowania Zamawiającego na piśmie przed rozpoczęciem wykonywania usługi przez te osoby.

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:
a) żądania oświadczeń I dokumentów w zakresie potwierdzenia wpełniania 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.

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 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. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- 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,
-  poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub
Podwykonawcę  kopie  umowy/umów  o  pracę  osób  wykonujących  w  trakcie  realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy w/w 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 szczególności 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.
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.
-  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
do  ubezpieczeń,  zanonimizowana  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy



§ 6
4. Umowa niniejsza zostanie zawarta na czas określony na rok szkolny 2017/2018.
5. Przejazdy odbywają się we wszystkie dni nauki szkolnej ustalone przez szkoły.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany dziennej liczby przejechanych kilometrów lub zmiany

ilości kolejności kursów, spowodowanych zmianami organizacyjnymi, które mogą wystąpić w szkołach.
        
        § 7

8. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie wymagane prawem uprawnienia do realizacji umowy oraz
gwarantuje bezpieczny transport uczniów, między innymi poprzez aktualne przeglądy techniczne.

        § 8
3. Wykonawca  przed  podpisaniem  umowy  wnosi  na  rzecz  zamawiającego  zabezpieczenie  należytego

wykonania  umowy  w  wysokości  ………………………  zł  (słownie  …………………………….)  w  formie
……………………..

4. Zamawiający zwróci kwotę zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia.

§ 9
7. W  przypadku  nie  wywiązania  się  przez  Wykonawcę  niniejszej  umowy,  z  wyjątkiem przypadku  nie

przejezdności dróg w rejonie objętym zamówieniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo wynajęcia na
koszt Wykonawcy niezbędnych środków transportu do wykonania zamówienia, za które obciąży fakturą
VAT Wykonawcę zamówienia płatną w ciągu 14 dni na konto Zamawiającego, chyba że Wykonawca
zapewni  transport  zastępczy.  Wykonanie  zastępcze  może  nastąpić  bez  uprzedniego  wzywania
Wykonawcy do prawidłowego wykonania umowy.

8. Wykonawca zobowiązuje się w sprawach związanych z dowozem uczniów do szkół współpracować z
dyrektorami szkół.

9. Zamawiający ma prawo do kontroli  realizacji  przedmiotu zamówienia (roczniki  pojazdów zgodne ze
złożonym Zał. nr 6 do ofery) oraz kwalifikacji osób realizujących zamówienie w każdym czasie.

10. W  przypadku  uniemożliwienia  pracownikom  Zamawiającego  przeprowadzenie  kontroli  realizacji
przedmiotu  zamówienia  i  kwalifikacji  osób  realizujących  zamówienie  mającym  jego  pisemne
upoważnienie Zamawiający będzie miał prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

11. Zamawiający ma prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy, w formie pisemnej:
- gdy stwierdzi się, że którykolwiek autobus jest niesprawny technicznie,
- gdy stwierdzi się, że autobus nie posiada aktualnego przeglądu technicznego,
- gdy trzykrotnie pojazd nie zostanie podstawiony na czas w miejscu wyznaczonym wg rozkładu jazdy
- gdy czterokrotnie pojazd realizujący przedmiot zamówenia nie będzie zgodny z ze wskazanym w zał. Nr 6

do oferty.

§ 10
1. Wykonawca  zapewnia  przestrzeganie  zasad  przetwarzania  i  ochrony  danych  osobowych  zgodnie  z

przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, o których

mowa  w  pkt  1,  Zamawiający  realizuje  obowiązki  Administratora  Danych  Osobowych  określone  w/w
ustawie.

3. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji
umowy.

4. Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  natychmiastowego  powiadomienia  Administratora  Danych
Osobowych o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w
wyniku realizacji umowy.

5. Wykonawca  na  pisemne  żądanie  Administratora  Danych,  umożliwia  Zamawiającemu  przeprowadzenie
kontroli  procesu  przetwarzania  i  ochrony  danych  osobowych  w  sytuacjach  odnotowania  incydentu,  o
którym mowa w ust. 4.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązywania umowy w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę
omijania warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.



§ 11
1. Strony postanawiają, iż obowiązujące je formy odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)  za  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność

Wykonawca w wysokości 10.000,00 zł;
b)  z  tytułu  każdorazowego  braku  zapłaty  lub  każdorazowej  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia

należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5% wartości wynagrodzenia
brutto umowy o podwykonawstwo , której zapłata dotyczy;

c) każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę czynności o
której mowa w § 5 ust. 1 umowy – w wysokości 500,00 zł

d) za opóźnienie w przedstawieniu dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa
w § 5 ust. 1 umowy – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki;

e) każdorazowo za realizację przedmiotu zamówienia pojazdami innymi niż wskazane w zał. Nr 6 do oferty
w wysokości 200,00 zł

f)  zamawiający  ma  prawo  dokonać  potrącenia  naliczonych  kar  umownych  z  należnego  Wykonawcy
wynagrodzenia  oraz  innych  należności  przysługujących  Wykonawcy  lub  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy.

g)  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  wynagrodzenia  umownego  należnego
Wykonawcy bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne
na zasadach ogólnych zapisanych w Kodeksie Cywilnym.

§ 12
1. Zmiana postanowień zawartej  umowy może nastąpić  za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod

rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zamian

postanowień zawartej umowy w stosunku doi treści  oferty,  na podstawie której  dokonano wyboru
Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
• Zmiana Podwykonawców:
- zmiana podwykonawców przy pomocy których Wykonawca realizuje  przedmiot umowy po
uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

• Zmiany osobowe:
-  zmiana  osób,  przy  pomocy  których  Wykonawca  realizuje  przedmiot  umowy  na  inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami spełniającymi wymóg SIWZ

- Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art.
144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

§ 13
1. Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  wykonania  przedmiotu  niniejszej  umowy  strony  poddają

rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  Kodeksu  Cywilnego  oraz

przepisy Prawa zamówień publicznych.
3. Integralną część umowy stanowi załącznik w postaci harmonogramu przewozu uczniów.
4. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje

Zamawiający jeden Wykonawca.

Z A M A W I A J Ą C Y: W Y K O N A W C A:
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