Załącznik nr 5
WZÓR UMOWY

zawarta dnia …...................................... w Lipianach pomiędzy :
Gminą Lipiany, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany, NIP: 853-145-65-18, reprezentowaną przez:
Bartłomieja Królikowskiego – Burmistrza Lipian, przy kontrasygnacie
Katarzyny Walerowskiej - Skarbnika Gminy
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”
§1
1.

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na dowozie
i odwozie dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach
w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r. – cz. II zamówienia,
według szacunkowej ilości dzieci określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, z miejsca ich
zamieszkania do szkół i odwiezienie ich po zajęciach z powrotem do przystanków zlokalizowanych
na trasie dowozu, realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów
miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę, zgodnie z rozstrzygnięciem przeprowadzonego
przetargu nieograniczonego dla zamówienia o nazwie: „Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do
Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w dni nauki szkolnej realizowaną
w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez
wykonawcę” – cz. II zamówienia.

2.

Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania usługi określa treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dla przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, stanowiąca integralną część
umowy oraz oferta Wykonawcy.
§2

1.

Termin realizacji umowy:
Rozpoczęcie:

1 marca 2019 r.

Zakończenie:

31 grudnia 2019 r.
§3

Wykonawca usługi świadczy w dniach nauki szkolnej z wyłączeniem dni wolnych od nauki,
określonych corocznie w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
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§4
1.

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
1) Zapewnienie

przewożonym

dzieciom

odpowiednich

warunków

bezpieczeństwa

i higieny, w tym miejsc siedzących oraz wygody i należytej obsługi, a w szczególności
czystości, estetyki wewnątrz i na zewnątrz pojazdów – każde przewożone dziecko musi
mieć miejsce siedzące.
2) Informowanie Zamawiającego o istotnych dla prawidłowego świadczenia usług
przewozowych utrudnieniach, w przypadku awarii pojazdu świadczącego przewóz
niezwłocznie podstawienie pojazdu zastępczego w czasie do ……….. minut od czasu
awarii.
3) W okresie niskich temperatur zapewnienie odpowiedniej temperatury w pojazdach
przewożących uczniów.
4) W przypadku zastrzeżeń dotyczących stanu technicznego pojazdów Zamawiający ma
prawo do zlecenia przeprowadzenia badań technicznych przez wskazaną przez siebie
stację kontroli pojazdów. W razie potwierdzenia nienależytego stanu technicznego
pojazdów koszty przeprowadzonych badań diagnostycznych ponosi Wykonawca oraz
zobowiązany jest niezwłocznie podstawić pojazd zastępczy w czasie do 1 godziny.
5) W razie zaprzestania świadczenia usług lub nieprzystąpienia przez Wykonawcę do
świadczenia usług przewozowych w terminie określonym w § 2 umowy Zamawiający
będzie uprawniony do powierzenia wykonania usług przewozu uczniów innemu
Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty całości kosztów związanych
z wykonaniem przewozów zastępczych.
6) Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania opieki nad przewożonymi dziećmi.
7) Zamawiający zastrzega możliwe odstępstwa od przewidywanego przewozu, uzależnione
od zmiany planów lekcji, ilości dzieci, likwidacji szkoły, zmiany organizacji roku
szkolnego, w szczególności:
a) zmiany w ilości dowożonych dzieci (zmniejszenie lub zwiększenie liczby
przewożonych dzieci z poszczególnych miejscowości);
b) zmiany w godzinach odjazdów pojazdów ustalone w porozumieniu z Dyrektorem
Zespołu Szkół w Lipianach oraz Dyrektorem Przedszkola Miejskiego w Lipianach.
8) O ww. zmianach Dyrektor Zespołu Szkół w Lipianach lub Dyrektor Przedszkola
Miejskiego w Lipianach powiadomi pisemnie lub telefonicznie Wykonawcę w terminie 3
dni przed ich wprowadzeniem.
9) Wykonawca jest zobowiązany załączyć do umowy zezwolenie na wykonywanie
przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób oraz przebieg tras.
§5
Wykonawca w ramach wykonywanych usług winien uwzględnić w miarę posiadanych możliwości
zabieranie po trasie lokalnych pasażerów.
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§6
1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących transportowanych dzieci, pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku
z usługami określonymi w § 1 niniejszej umowy, w tym w szczególności związanych z ruchem
pojazdów mechanicznych. Wykonawca oświadcza, że prowadzona przez niego działalność
gospodarcza w postaci przewozu osób jest objęta ubezpieczeniem OC w zakresie podstawowym,
i posiada polisę ubezpieczeniową ….......................................... , oraz że utrzyma ważne
ubezpieczenie w całym okresie trwania umowy.

2.

Przy każdym transporcie Wykonawca – Przewoźnik zobowiązany jest na prośbę osoby
odpowiedzialnej ustanowionej przez Zamawiającego, do przedłożenia aktualnych dokumentów
i uprawnień potrzebnych do realizacji zamówienia (oryginały: polisa ubezpieczeniowa, prawo
jazdy, oświadczenie/poświadczenie spełnienia przez kierowcę wymagań dotyczących transportu
osób, dowód rejestracyjny, licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób obszar prowadzenia przewozów-Rzeczpospolita Polska).
§7

1.

Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności polegające na kierowaniu
pojazdami i sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie przewozu były wykonane przez osoby
zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca
lub podwykonawca. Nie dotyczy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe,
oraz osób współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych.

2.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu
osób na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności opisanych w ust.1.

3.

Niedostarczenie wymaganego oświadczenia skutkuje zakazem wykonywania czynności opisanych
w ust.1. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie będzie stanowiło podstawy do zmiany
terminu świadczenia usługi.

4.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalej
także dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 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.
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wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4) zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub
podwykonawcy kontroli.
5.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni 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 punkcie 1 czynności
w trakcie realizacji zamówienia:
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, 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
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników).
Informacje takie jak: imię i nazwisko, 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 o ochronie danych osobowych.
6.

Wykonawca

może

powierzyć,

zgodnie

z

ofertą

Wykonawcy,

wykonanie

części

usług

podwykonawcom.
7.

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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8.

W przypadku nie przedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo w wymaganym terminie
wykonawca zapłaci 0,2% kary ceny oferty brutto za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu kopii
umowy o podwykonawstwo.

9.

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy
w przypadku, gdy wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.

10.

Wynagrodzenie

przysługujące

podwykonawcy

dotyczy

wyłącznie

należności

powstałych

po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo.
11.

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych
podwykonawcy.

12.

Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia należnego
podwykonawcom uznane będzie brak przedłożenia w wymaganym terminie oświadczeń
podwykonawców o dokonanej zapłacie wynagrodzenia/brak przedłożenia dowodów zapłaty.

13.

Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom zostanie
potrącona z wynagrodzenia przysługującego wykonawcy.

14.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy konieczność zapłaty
bezpośredniego wynagrodzenia podwykonawcom zaistnieje przynajmniej 3 razy.
§8

1. Wynagrodzenie za wykonanie usługi przewozu uczniów realizowane jest przez zakup przez
Zamawiającego biletów miesięcznych szkolnych dla dzieci objętych dowozem.
2. W przypadku dzieci korzystających z dowozu w jedną stronę – do szkoły lub ze szkoły do miejsca
zamieszkania, ceny biletów miesięcznych zmniejszone będą o 50%.
3. Wykonawca ustala koszt dowozu (zakup 1 szt. biletu miesięcznego szkolnego) według formularza
ofertowego Wykonawcy. Ceny biletów określone w formularzu ofertowym nie mogą one ulegać
zmianom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Odbiór biletów miesięcznych następować będzie wg zapotrzebowania składanego przez
Zamawiającego.
5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur VAT w okresach miesięcznych,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy …………………………………….w terminie 30 dni od
doręczenia faktury płatnikowi o którym mowa w punkcie 9.
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6. Płatność za fakturę każdorazowo nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę łącznie z fakturą
oświadczenia podwykonawcy o dokonanej zapłacie wynagrodzenia/dowodu zapłaty podwykonawcy,
w przypadku przedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo.
7.

Zapłata

na

rzecz

podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy zwalnia

Zamawiającego

z obowiązku zapłaty na rzecz wykonawcy lub poprzedniego podwykonawcy.

8. Dzieci korzystające z dowozu w ramach niniejszej umowy podczas przejazdu do i ze szkoły winni
posiadać i okazywać organom kontrolnym Wykonawcy ważną legitymację szkolną i ważny dokument
uprawniający do przewozu.
9. Płatnikiem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie Zamawiający: Gmina Lipiany.
§9
1.

Strony ustalają wzajemną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy
w formie kar umownych, w sposób opisany w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

2.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego - 10 %
wynagrodzenia określonego w formularzu ofertowym za cały przedmiot umowy plus
równowartość wynagrodzenia innego przewoźnika zatrudnianego doraźnie do czasu
podpisania nowej umowy na usługę równoważną,
2) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy 0,5 % wynagrodzenia brutto
wskazanego w formularzu ofertowym i równowartość wynagrodzenia wypłaconego
innemu przewoźnikowi świadczącego równoważną usługę,
3) za zwłokę w podstawieniu autobusu – 50 zł za każde 15 min. Zwłoka dojazdu na zajęcia
szkolne i powrotu do domu,
4) niewłaściwe zachowanie kierowcy (wulgarne słownictwo, grubiańskie zachowanie
wobec opiekunki i dzieci, palenie papierosów w autobusie) – 50 zł za każdy incydent, a
w przypadku ponownego niewłaściwego zachowania, zmiana kierowcy. Każdy incydent
będzie rozpatrywany indywidualnie na zasadzie konfrontacji stron,
5) niewłaściwy stan techniczny i estetyczny stan autobusu (nienaprawiane drobne awarie,
nieporządek) – 50 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu tego stanu rzeczy. Każda sprawa
będzie rozpatrywana indywidualnie po przeprowadzeniu wizji lokalnej przez
Zamawiającego,
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6) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 5 niniejszej
umowy – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
7) 1 000,00 zł brutto za każdy przypadek ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności wymienione w § 7 ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia.
4.

Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeżeli zastrzeżone kary
nie pokrywają poniesionej szkody.

5.

Zamawiający potrąci naliczone kary z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraża zgodę , a w przypadku braku takiej możliwości Wykonawca zapłaci kary Zamawiającemu
na wskazany przez niego rachunek bankowy.
§ 10

1. Zamawiający przewiduje zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) zwiększenia lub zmniejszenia na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą
w życie po dniu zawarcia umowy, stawek podatku od towarów i usług, - uprawniającego
Strony do zmiany wysokości wynagrodzenia,
2) zmiana liczby wykorzystywanych środków transportu – stosownie do faktycznych potrzeb
Zamawiającego, w zależności od liczby dzieci, które uzyskały zgodę na dowóz
do placówek oświatowych, liczba wykorzystywanych środków transportu może ulec
zmianie – zgodnie z dyspozycjami osoby odpowiedzialnej ustanowionej przez
Zamawiającego,
3) zmiana liczby miejsc niezbędnych w środkach transportu – liczba może ulec zmianie
w zależności od faktycznej liczby dzieci, które otrzymały zgodę na dowóz,
4) zmiana terminu rozpoczęcia realizacji usługi z uwagi na przedłużenie procedury
przetargowej.
§ 11
1.

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 tych
okolicznościach.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

3.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę umowy w tym
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wykonania przewozu dzieci niezgodnie z obowiązującymi przepisami, ustalonymi warunkami
umownymi, a w szczególności naruszenia terminowości.

4.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku
nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji umowy w terminie 2 dni od daty, w której
Wykonawca miał rozpocząć realizację umowy.
§ 12

1.

Od obowiązków wynikających z niniejszej umowy Strony mogą być zwolnione tylko
w przypadkach zaistnienia okoliczności nieprzewidywalnych i niezależnych od woli stron (siła
wyższa) i które nastąpiły po zawarciu umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub części
takie jak pożary, powodzie, trzęsienie ziemi, wojna, zarządzenia władz państwowych itp.
w rozumieniu K.C.

2.

O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą strony są zobowiązane do niezwłocznego
powiadomienia strony drugiej.
§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986
z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.
1025 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.
§ 14
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych
pod rygorem nieważności muszą mieć formę pisemną (aneks do umowy).

§ 15
W sprawach spornych strony poddają się orzecznictwu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego
zgodnie z prawem polskim.
§ 16
Umowę

sporządzono

w

4

(czterech)

jednobrzmiących

egzemplarzach

3

egzemplarze

dla

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Każdy egzemplarz pozostaje na prawach oryginału.

Wykonawca

Zamawiający
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