
Załącznik do SIWZ nr: 2 

 

 
  -wzór- 

UMOWA 

Nr ZP.272. ... .2019 

zawarta w dniu ………...2019 r. w Koniecpolu, pomiędzy: 

 

Gminą Koniecpol z siedzibą w Koniecpolu przy ul. Chrząstowskiej 6A, 42-230 

Koniecpol, NIP: 949-21-89-567, reprezentowanej przez Pana Ryszarda Suligę Burmistrza Miasta 

i Gminy Koniecpol, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Moniki Starczewskiej, 

zwaną w dalszej części umowy 

„Zamawiającym”, a 

............................................................................................ z

 siedzibą 

w ………………………………………, NIP: ……………., REGON: 

……………………., zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

 

zwane dalej „Stronami” umowy. 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 

ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z 

późn. zm.), oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym. 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy  jest  usługa  dowozu  uczniów  do  szkół  na  terenie  gminy  

Koniecpol  i odwozu do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2019/2020 obejmującym 

okres od 02.09.2019 r. do 30.06.2020 r. Zakres umowy obejmuje: 

2. Przedmiot umowy należy świadczyć  zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  

zawartym w SIWZ i załączniku do niniejszej umowy. 

3. Dzieci i młodzież szkolna z poszczególnych miejscowości określonych w załączniku nr 7 do 

SIWZ, muszą być dowożone rano przed rozpoczęciem zajęć w szkołach i przedszkolach, 

lecz nie wcześniej niż na 20 minut przed ich rozpoczęciem. 

4. Odwozy dla dzieci młodszych będą realizowane pomiędzy godz. 12.00 a godz. 13.00. 

Odwozy dzieci starszych (5,6,7 i 8  klasy Szkoły Podstawowej) w godz. 14.00 – 15.00. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania godzin dowozu i odwozu do zajęć 

szkolnych, na zasadach określonych § 3 ust. 4 umowy oraz do przejazdu na wyznaczonych 

trasach w ilości trzech przejazdów dziennie, w tym jeden dowóz rano i dwa odwozy po 

południu. 

6. Koszty dojazdu pojazdów z bazy Wykonawcy do miejsca rozpoczęcia świadczenia usługi 

oraz powrót do bazy po zakończeniu tras w danym dniu ponosi Wykonawca. 



 

§ 2. 

Wymagania stawiane wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada samochody spełniające warunki dopuszczenia do ruchu 

drogowego. 

2. Wykonawca, oświadcza że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego w zakresie przewozu osób wydaną zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r.         

o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58), i będzie świadczył usługi przewozowe 

zgodnie z w/w przepisami. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego informacji 

w formie pisemnej o przebiegu wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnego przejazdu dla opiekunów dowozu, 

na wszystkich trasach stanowiących przedmiot umowy. 

5. Wykonawca zapewni pojazdy dostosowane do liczby dzieci jeżdżących na danej trasie 

zapewniające dla każdego dziecka oraz opiekunów dowozu miejsca siedzące. 

6. Wykonawca będzie świadczył usługi następującymi samochodami własnymi: 

1) ……………………………………………………….. (marka, model, nr rejestracyjny, 

liczba miejsc siedzących); 

2) ………………………………………………………. 

3) ………………………………………………………. 

7. W sytuacji wystąpienia awarii samochodu Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistniałej sytuacji, 

2) w ciągu ……. minut zorganizować pojazd zastępczy, w celu zapewnienia dowozu dzieci 

do szkół i odwozu do miejsca zamieszkania. 

8. W przypadku zmiany samochodu Wykonawca zapewni inny o parametrach nie gorszych od 

tych wymaganych w SIWZ. 

9. Pojazdy przeznaczone do wykonywania usługi muszą być utrzymane w należytym stanie 

technicznym, porządku oraz odpowiednio oznakowane, zapewniające bezpieczny przewóz 

dzieci. 

10. Nadzór nad przestrzeganiem przez dzieci przepisów porządkowych oraz troskę o ich 

bezpieczeństwo w trakcie wsiadania i wysiadania zapewnia Zamawiający poprzez opiekunów 

dowozów. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. 

12. Zamawiający  na  wyraźny  sygnał   rodziców   (telefoniczny,   e-mail   bądź   pisemny)   oraz 

w każdym przypadku powzięcia wątpliwości bądź zastrzeżeń dotyczących stanu technicznego 

pojazdów Wykonawcy służących do realizacji przedmiotu zamówienia może poddać je 

badaniom Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji. 

 

§ 3. 

Termin wykonania umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od 02.09.2019r. do 30.06.2020 r. 

2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na zasadzie porozumienia stron. 

3. Zamawiający zastrzega sobie  możliwość  rozwiązania  umowy  w  trybie  natychmiastowym  

w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych warunków umowy. 

4. Przewozy będą dostosowane do rozkładu zajęć w szkole. Wykonawca otrzyma od 

Zamawiającego na 7 dni przed rozpoczęciem każdego miesiąca aktualny terminarz przejazdów 

z uwzględnieniem wskazanych w § 1 ilości dowozów i odwozów. Wykonawca w terminie 

trzech dni od dnia otrzymania terminarza przedłoży zamawiającemu do akceptacji dobór tras, 

który będzie uwzględniał najbardziej optymalne rozwiązanie, gdzie głównym kryterium doboru 

będzie najkrótsza odległość. 

5. Wykaz tras dowozu stanowi załącznik do niniejszej umowy.



 

6. W przypadku zmian w pracy szkoły (np. odrobienie dnia pracy szkoły w sobotę, rekolekcje, 

uroczystości szkolne, egzaminy), zmiana terminu oraz godzin przewozu dzieci nastąpi 

automatycznie po zgłoszeniu tego faktu przez Dyrektora Szkoły. 

 

§ 4. 

Czynności na podstawie umowy o prace 

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, wszystkich kierowców samochodów na podstawie umowy o pracę. 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 

mowa w ust. 1, w tym żądania oświadczeń, dokumentów i wyjaśnień oraz przeprowadzania 

kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania 

czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu wykaz tych osób wraz z kopiami umów 

o pracę lub  zgłoszeń  ZUS-owskich. W odniesieniu  do  podwykonawców  wykaz  osób  wraz 

z kopiami umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich należy przedłożyć wraz z kopią umowy    

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem 

wykonywania czynności przez te osoby. Przedkładane kopie umów o pracę lub zgłoszeń ZUS- 

owskich winny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo i ochronę 

danych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (informacje takie jak data 

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

zweryfikowania). Anonimizacji nie podlegają imię i nazwisko pracownika. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela, że pojazdami 

świadczącymi usługi dowozu  i  odwozu  kierują osoby niezatrudnione  na  podstawie  umowy 

o pracę, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną określoną w § 9 ust. 2 pkt 4) 

niniejszej umowy za każdy stwierdzony taki przypadek. Fakt niezatrudnienia kierowcy na 

podstawie umowy o pracę musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez 

przedstawicieli zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego 

przedstawicieli. Kara umowna, o której mowa z zdaniu pierwszym może być nakładana 

wielokrotnie w stosunku do tej samej osoby, w przypadku ponownego stwierdzenia przy 

następnej kontroli, niezatrudniania tej osoby na podstawie umowy o pracę. 

5. Każdorazowe uniemożliwianie przez wykonawcę lub podwykonawcę przeprowadzenia przez 

zamawiającego czynności kontrolnych lub niezłożenie wymaganych oświadczeń czy 

dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę pracowników wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, potraktowane 

zostanie jako niespełnienie tego wymogu i Zamawiający uprawniony będzie do naliczania kary 

umownej określonej w § 9 ust. 2 pkt 4), niniejszej umowy. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 5. 

Podwykonawstwo 

1. W wypadku zlecenia części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zmieni to zobowiązania 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie, o zleceniu części zamówienia 

podwykonawcy z podaniem danych tego podwykonawcy, jak również o zmianie 

podwykonawcy. 

3. Jeżeli zamawiający zgłosi zastrzeżenia w stosunku do któregokolwiek z podmiotów 

proponowanych przez Wykonawcę na Podwykonawców, Wykonawca zaproponuje inny 

podmiot.



 

4. Wykonawca  zobowiązany   jest   przedłożyć   Zamawiającemu   poświadczoną   za   zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawcy/ów/ w takim samym stopniu, jakby to były jego własne. 

 

§ 6. 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

Ustalone w tej formie wynagrodzenie jest niezmienne do czasu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy. 

2. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający 

zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w następującej wysokości: 
 

a)      cena brutto za jeden bilet miesięczny: …………… zł (słownie: ….. zł); 

b)      wartość brutto za jeden miesiąc świadczenia usługi (cena brutto za jeden bilet                      

   miesięczny 302 uczniów), wynosi: …………….zł (słownie: ………… 

zł). 

c)      Łączna wartość wynagrodzenia brutto (z 10 miesięcy), wynosi: …….. zł    

  (słownie: 

………………… zł), w tym: 

- podatek VAT w wysokości …%, co stanowi kwotę …… zł; 

- wartość netto: ….. zł. 

 
 

3. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczony w fakturach zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w dniu wystawienia faktury. 

4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, 

nastąpi zmiana wynagrodzenia brutto w formie aneksu do umowy. 

5. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

umowy. 

 

§ 7. 

Rozliczenie umowy 

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się w następujący sposób: 

1) Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT w okresach miesięcznych, w terminie do 7 dni 

od zakończenia miesiąca, którego rozliczenie dotyczy; 

2) Do każdej wystawionej faktury wykonawca zobowiązany będzie dołączyć potwierdzenie 

prawidłowej realizacji przewozów dla poszczególnych Placówek oświatowych podpisane 

przez Dyrektorów lub osoby przez nich upoważnione; 

3) Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem na konto  wykonawcy wskazane     w 

fakturze w terminie 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

4) Błędnie wystawiona faktura lub brak potwierdzenia przez Dyrektorów placówek 

oświatowych prawidłowej realizacji przewozów, spowodują naliczenie ponownego 21- 

dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionej faktury i oświadczenia 

określonego w pkt 2). 

 

 

 

 

 

 



 

§ 8. 

Przedstawiciele stron umowy 

1. Strony umowy wyznaczają osoby uprawnione do kontaktu w ramach niniejszej umowy 

następujące osoby: 

1) z ramienia Zamawiającego: ……………………, tel. /34/ 355-18-81, e-mail: 

…………………….; faks: /34/ 355-17-56, 

2) z ramienia Wykonawcy: ………………, telefon: ……………., e-mail: ………………….; 

2. Zmiana osób wyszczególnionych w ust. 1 może nastąpić w formie pisemnej . 

 

§ 9. 

Kary umowne 

1. Strony zgodnie postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy będą kary umowne. 

2. Wykonawca   jest   zobowiązany   do   zapłaty   na   rzecz    Zamawiającego    kar    umownych 

w szczególności w następujących przypadkach: 

1) za każdy przypadek niewywiązania się z dziennej usługi transportowej przewozu dzieci, 

określonej w § 1 niniejszej umowy, w wysokości 1.000,00zł; 

2) za niewywiązanie się z zapewnienia pojazdu zstępczego, zgodnie z warunkami określonymi 

w § 2 ust. 7 niniejszej umowy, w wysokości 1.000,00zł, za każdy stwierdzony taki 

przypadek; 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę wskutek okoliczności za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20.000,00zł; 

4) za każdy stwierdzony  przypadek  niewywiązywania  się  wykonawcy,  lub  podwykonawcy z 

obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kierowców pojazdów świadczących 

usługi objęte niniejsza umową, w wysokości 3.000,00zł. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający w wysokości 20.000,00zł, za wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa 

zamówień publicznych. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Kara  umowna  zostanie  zapłacona  przez   Stronę,  która  naruszyła  postanowienia  umowne   

w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zapłaty kary umownej w terminie określonym w ust. 

5, Zamawiający uprawniony będzie do odliczenia kwoty kary od każdej płatności jaka będzie się 

należeć Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty 

kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

przedmiotu  umowy  lub   jakichkolwiek   innych   obowiązków   i   zobowiązań   wynikających 

z niniejszej umowy. 

 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej 

mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 z późn. zm.). 

3. Ewentualne spory, wynikłe na tle realizacji umowy, rozstrzygał będzie sąd właściwy rzeczowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności 

wprowadzonych zmian. 



 

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 

 

 

 

………………………. ……………………. 


