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Załącznik nr 11 do SIWZ

wzór
U M O W A Nr ITR.272.02.2016

zawarta w dniu ………………………….
pomiędzy
Gminą Popielów 46-090 Popielów, ul. Opolska 13
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez
Wójta Gminy Popielów – Dionizego Duszyńskiego,
z kontrasygnatą
Skarbnika Gminy – Joanny Rudnik
a:
……………………………………………………
NIP: …………………. Regon: ………………….
KRS: ……………………………………………..
- zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………..
na podstawie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz.
2164), na podstawie art. 14 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016 r. poz. 35) oraz art.
14a ust. 4a i art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2015
poz. 2156 z późn.zm.).
§1
1.

2.

3.

4.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia, którym
jest bezpieczny i punktualny dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów,
w roku szkolnym 2016/2017 na trasach określonych jako załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
Z przewozu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu korzystać będą dzieci
zamieszkałe na terenie Gminy Popielów uczęszczające do szkół i przedszkoli, dla których
Zamawiający jest organem prowadzącym.
Przewóz odbywać się będzie w roku szkolnym 2016/2017, tj. od 01.09.2016 r. do 30.06.2017
r. we wszystkie dni, w których odbywają się w szkole zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
lub opiekuńcze z uwzględnieniem warunku, że dzieciom dojeżdżającym do przedszkoli
należy zapewnić dojazd i powrót w okresie ferii zimowych i przerw świątecznych oraz
w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w szkołach, o których mowa
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku
szkolnego.
Dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Popielów składają do
Wykonawcy zapotrzebowanie na usługę, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
w terminie do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który składane jest
zapotrzebowanie.
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5.

6.
7.

Aktualna liczba dzieci dowożonych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Popielów
w czasie roku szkolnego 2016/2017, wskazana jest w zapotrzebowaniach, o których mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Wykonawca zapewni bezpłatny przejazd opiekunom dowozów szkolnych wg pisemnego
zgłoszenia Zamawiającego.
Obecnie Wykonawca nie ma potrzeby posiadania środka transportu dostosowanego do
potrzeb osób niepełnosprawnych, jednak Zamawiający nie wyklucza takiego
zapotrzebowania w trakcie obowiązywania umowy, wówczas Wykonawca będzie
zobowiązany posiadać w swoim taborze środek transportu dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Wystąpienie takiej potrzeby nie może być podstawą do żądania przez
Wykonawcę zmiany wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
§2

1.
2.

Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na: 01.09.2016 r.
Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na: 30.06.2017 r.
§3

1.

Wykonawca zobowiązuje się:
1) dowieźć dzieci na określoną godzinę i zapewnić powrót zgodnie z ustalonym
harmonogramem;
2) zapewnić najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdu, bezpieczny przejazd,
a także odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowcy;
3) zrekompensować szkody wynikające z wypadków, kolizji oraz wszelkiego rodzaju
zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi;
4) skierować do wykonania prac kierowców posiadających ważne badania lekarskie oraz
przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i ppoż.;
2. Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia opieki nad dziećmi na trasie przewozu.
§4
1.

Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada wszelkie uprawnienia oraz sprawny technicznie tabor, warunkujące prawidłową
realizację usługi;
2) osoby, które będą wykonywać umowę w jego imieniu posiadają doświadczenie
i umiejętności oraz uprawnienia pozwalające na należyte jej wykonanie;
3) nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające, czy wyłączające możliwość zawarcia
czy wykonania umowy;
4) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy;
5) ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników oraz podwykonawców.
§5

1.
2.

Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usług,
zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno - techniczne.
Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek
typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna,
spowodowana działalnością Wykonawcy.
§6

1.

Wykonawca może powierzyć, zgodnie ze złożoną ofertą, wykonanie części usług
podwykonawcom, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Przed powierzeniem realizacji części prac podwykonawcy, Wykonawca przekazuje projekt
umowy Zamawiającemu, który w ciągu 7 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. Zgoda
Zamawiającego dotyczy również projektu zmiany takiej umowy.
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
w terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację projektu
umowy przez Zamawiającego.
Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna być
zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo lub zmiany do tej umowy, której przedmiotem są usługi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin na dostarczenie powyższych
dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.
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.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy noty, faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi.
Wykonawca powierza wykonanie części robót podwykonawcy:
1) ………………………………………………………………………………………………
(nazwa, adres, NIP podwykonawcy – określenie części usług powierzonych
podwykonawcy)
2) ………………………………………………………………………………………………
(nazwa, adres, NIP podwykonawcy – określenie części usług powierzonych
podwykonawcy)
§7

1.

Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres rzeczowy
opisany jest w §1 niniejszej umowy, na podstawie złożonej oferty, wynosi:
1) netto: ……………….. zł (słownie: …………………………………………. złotych i …./100)
2) stawka VAT: ………. %
3) brutto: ……………….. zł (słownie: ……………………………...…….…. złotych i …../100).

2.
3.

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy w roku szkolnym
2016/2017 nie może przekroczyć kwoty brutto, o której mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
Rozliczenie przedmiotu umowy za okres …………………………….. ustalane jest na
podstawie ilości wystawionych w danym miesiącu imiennych miesięcznych biletów
szkolnych. Nota/faktura/rachunek wystawiany będzie co miesiąc w terminie do 20 każdego
miesiąca przez Wykonawcę. *)
Rozliczenie przedmiotu umowy za okres ……………………………… ustalane jest na
podstawie:
1) opłaty dziennej (koszt przewozów na trasach w danym dniu) ustalonej w zryczałtowanej
wysokości brutto: …….. zł za dzień wykonywania przedmiotu umowy (słownie:
……………………………………zł), w tym podatek VAT … %;

4.

5.
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2) opłaty dziennej w dniach kiedy w szkołach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne
ustalanej w zryczałtowanej wysokości brutto: …….. zł za dzień wykonywania
przedmiotu umowy (słownie: ……………………………………zł), w tym podatek
VAT … %;
3) wynagrodzenie miesięczne stanowi sumę opłat dziennych przypadających za wszystkie
dni realizacji usługi w danym miesiącu.
Nota/faktura/rachunek wystawiany będzie co miesiąc w terminie do 20 każdego miesiąca
przez Wykonawcę. *)
6. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych
z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub
mogących mieć wpływ na koszty.
7. Wykonawca oświadcza, że zakres usług określony w § 1 niniejszej umowy nie budzi
wątpliwości. Zamawiający wyklucza możliwość powoływania się przez Wykonawcę na
niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń
o zwiększenie wynagrodzenia. Wykonawca potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia
wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów usług.
8. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy realizację części zamówienia podwykonawcom
wskazanym w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu razem
z notą/fakturą/rachunkiem pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego
wierzytelność jest częścią składową tej faktury o dokonaniu terminowej zapłaty na rzecz tego
Podwykonawcy. A w przypadku niedotrzymania terminu określonego w umowie bądź
w przepisach prawa, o otrzymaniu należnych mu odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty.
W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia Zamawiający zatrzyma z należności
Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu otrzymania
tego potwierdzenia lub nie zaakceptuje faktury wystawionej przez Wykonawcę.
10. Nota/faktura/rachunek powinna zostać wystawiona na:
Gmina Popielów
46-090 Popielów, ul. Opolska 13
NIP: 9910312563
11. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 lub ust. 5 niniejszego paragrafu nastąpi
przelewem, w terminie do 21 dni od daty otrzymania dokumentu rozliczeniowego.
12. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
13. Formą zapłaty będzie przelew na konto Wykonawcy wskazane w dokumencie
rozliczeniowym.
14. Za opóźnienie w płatności faktur Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.
*) zapis zawarty w ust. 4 lub ust. 5 może dotyczyć części lub całego okresu wykonywania
przedmiotu umowy. W przypadku gdy zapis ust. 4 dotyczy całego okresu wykonywania umowy, to
zapis ust. 5 nie ma zastosowania. W przypadku gdy zapis ust. 5 dotyczy całego okresu
wykonywania umowy, to zapis ust. 4 nie ma zastosowania.
§8
W przypadku czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych w uzasadnionych
przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, tj. w czasie nie dłuższym niż
…………. min. zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług. Przez
uzasadnione przypadki strony rozumieją np. awarię techniczną pojazdu.
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§9
1.
2.
3.

Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu
z Zamawiającym.
Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania usługi dowozu dzieci jest Pani
Ilona Lenart – Sekretarz Gminy.
Wykonawcę reprezentuje :………………………………………………..
§ 10

1.

2.

3.

4.

5.

Strony uzgadniają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne:
1) w razie nieprawidłowego wykonania przewozu (opóźnienia) lub nie wykonania przewozu
z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej
w wysokości 10 % wartości ostatniego miesięcznego dokumentu rozliczeniowego
określonego w § 7 ust. 4 lub ust. 5 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień
niewykonania usługi;
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7
ust. 1 niniejszej umowy;
3) Wykonawca zapłaci karę umowną z tytułu opóźnienia w przedłożeniu poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w wysokości 0,05 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia liczony po 7 dniu od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo;
4) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % ostatniego miesięcznego dokumentu
rozliczeniowego wymienionego w § 7 ust. 4 lub ust. 5 niniejszej umowy.
Wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu kary umowne i warunki zadośćuczynienia nie
zwalniają stron z wypełnienia wzajemnych zobowiązań wynikających z zapisów niniejszej
umowy.
Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy
w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiającemu przysługuje
prawo do potrącenia kar umownych z kwoty z należności Wykonawcy.
Jeżeli wartość kary umownej wypłaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej
szkody, strona, która poniosła szkodę może dochodzić swoich roszczeń w przypadku
udokumentowania rzeczywistej wartości szkody i jej ścisłego związku z nienależytym
wykonaniem umownych obowiązków drugiej strony.
W przypadku nie wywiązania się lub uchylania się przez Wykonawcę od obowiązków
określonych w niniejszej umowie, Zamawiający może dokonać zlecić wykonanie tych
czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 11

1.
2.
3.

4.

Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych prawem (w szczególności
wskazanymi w Kodeksie cywilnym).
W przypadku rażącego naruszenia zasad niniejszej umowy przez Wykonawcę, umowa może
zostać rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym.
Zamawiający i Wykonawca będą mogli wypowiedzieć zawartą umowę, a następnie odstąpić
od jej realizacji, jeżeli druga strona w sposób podstawowy narusza postanowienia niniejszej
umowy, powodując tym samym utratę zasadniczych korzyści, jakie mogą być osiągnięte
w wyniku jej realizacji.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
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5.

6.

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego zobowiązuje się
w terminie 7 dni od daty odstąpienia do sporządzenia szczegółowego protokołu usług
w toku, wg stanu na dzień odstąpienia.
Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 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 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
§ 12

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych.
Wszelkie zmiany zapisów w treści umowy mogą być dokonywane na pisemny, uzasadniony
wniosek jednej ze stron i wymagają zgody drugiej strony.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej i muszą być
zatwierdzone przez obie strony.
Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć:
1) wystąpienia siły wyższej;
2) wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron niniejszej umowy, których
nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy, wpływające na realizację
umowy;
3) zmiany przepisów prawnych mających wpływ na przebieg realizacji umowy,
a w szczególności zmiany przepisów podatkowych, przepisów oświatowych (zmiany
w zakresie zapewnienia bezpłatnego dowozu wynikające z ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty lub uchwał Rady Gminy Popielów) lub przepisów
dotyczących transportu/przewozu osób;
4) znaczącej zmiany przebiegu tras autobusów, miejsc przystanków, godzin przyjazdu
i odjazdu ze szkoły/przedszkola w przypadku zmian w organizacji pracy jednostek
oświatowych, zmian w planie lekcji lub znaczących zmian w liczbie przewożonych
dzieci, lub zmian w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych;
5) wystąpienia utrudnień w ruchu z powodu robót drogowych, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
6) wystąpienia warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych
uniemożliwiają wykonanie usługi zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia;
7) zmian, gdy są one korzystne dla Zamawiającego np. skrócenie trasy przejazdu dające taki
sam efekt dowiezienia dzieci do szkół i odwiezienia ich ze szkół;
8) zmiany dotyczącej poprawy jakości świadczonej usługi pod warunkiem zachowania
dotychczasowego wynagrodzenia;
9) przyczyn wynikających ze zmiany stosunków społeczno-gospodarczych lub gdy z innych
powodów wystąpi konieczność zmiany terminu, zakresu, bądź innych zapisów, bez
zmiany których realizacja umowy będzie utrudniona, niemożliwa lub narazi
Zamawiającego na szkodę;
10) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował
Zamawiający.
Istnieje możliwość dokonania zmiany pracowników jedynie za uprzednią pisemna zgoda
Zamawiającego:
1) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę pracowników w następujących
przypadkach:
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a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
b) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezależnych od Wykonawcy.
2) w przypadku zmiany pracownika, nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków
musi spełnić wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danej funkcji;
3) Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa, jeżeli
uzna, że nie wykonuje ona należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest
dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku
Zamawiającego;
7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
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.
§ 13
1.
2.

3.

Wszelka korespondencja między stronami dotycząca umowy i jej wykonania będzie
kierowana na adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy.
W przypadku zmiany adresu, strona, której to dotyczy, zobowiązana jest niezwłocznie
poinformować o tym drugą stronę na piśmie. Od chwili otrzymania zawiadomienia,
korespondencja wysyłana jest na zmieniony adres.
Wszelkie zawiadomienia i informacje przekazywane będą na piśmie. Dopuszczalne jest też
przesyłanie faksem lub drogą elektronicznego przekazu, pod warunkiem potwierdzenia ich
na piśmie.
§ 14

1.

2.

We wszystkich kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
postanowienia Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164).
Spory, które mogą wynikać na tle wykonania niniejszej umowy po wyczerpaniu
postępowania pojednawczego będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 15

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 16
Niniejszą umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz.
otrzymuje Wykonawca, a 2 egz. Zamawiający.

Załączniki do niniejszej umowy stanowią:
1. Wykaz tras
2. Oferta przetargowa Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca
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