Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA - projekt
zawarta w dniu ………. roku w Rząśni pomiędzy Gminą Rząśnia, NIP 508-00-14-460 w imieniu,
której działa Gminny Zespół Oświaty w Rząśni, ul. 1 Maja 16, 98-332 Rząśnia reprezentowany
przez
Iwonę Szcześniak – Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni
zwanym dalej „Zamawiającym"
a
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. zwanym dalej „Wykonawcą"

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie „.................................................” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej
treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa przewozu uczniów do Szkół Podstawowych w
Rząśni i Białej. Zakres zamówienia obejmuje również dowozy dzieci na pływalnię, zawody
sportowe, turnieje, olimpiady, konkursy szkolne, wycieczki oraz do kina czy teatru.
Świadczone usługi nie mają charakteru przewozów regularnych.
2. Przewidywalna łączna dzienna ilość kilometrów dowozu i odwozu uczniów wynosi ok. 450
km. Specyfikacja tras będzie sporządzana corocznie przed rozpoczęciem roku szkolnego i
będzie określało dokładny ich przebieg i liczbę kilometrów, jak również szacunkową liczbę
kursów na każdej z tras. W przypadku zmian wynikających z organizacji ruchu szkolnego,
dopuszcza się możliwość zmian ww. specyfikacji w trakcie roku szkolnego.
3. Strony zgodnie ustalają, że w dzienny przebieg kilometrów nie są wliczane dojazdy z siedziby
Wykonawcy do miejsca rozpoczęcia kursu.
4. Usługa, o której mowa w ust. 1, będzie świadczona środkami transportu przystosowanymi do
przewozu młodzieży szkolnej, spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa oraz wymogi
określone w kodeksie ruchu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do
świadczenia tych usług.
5. Pojazdy, zwane dalej autobusami, którymi będzie odbywał się dowóz uczniów (min. 4
autobusów) powinny być odpowiednio oznakowane poprzez wyraźne wskazanie, że odbywa
się nimi przewóz uczniów.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany przebiegu, długości tras i ilości kursów.
Zamawiający w przypadku pojawienia się konieczności zmiany trasy przejazdu i godzin
przewozów w trakcie realizacji zamówienia zawiadomi Wykonawcę o zmianach najpóźniej na
7 dni przed dniem wprowadzenia tych zmian.
7. Zmiany specyfikacji tras, w tym kursów dotyczące godzin oraz ich ilości, nie wymagają
sporządzenia aneksu do umowy.
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8. Wykonawca może za zgodą Zamawiającego powierzyć na własną odpowiedzialność
wykonanie przedmiotu umowy lub jego części osobie trzeciej.
9. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług dowozu przez ……. kierowców z
minimum 5 – letnim doświadczeniem zgodnie ze złożoną ofertą.
10.Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wszystkimi
przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
§2
Umowa zostaje zawarta na okres od jej podpisania do 30.06.2021 r.
§3
1. Za usługi, o których mowa w §l ust. 1, Zamawiający płacić będzie Wykonawcy kwotę: …… zł
brutto za 1 kilometr przewozu.
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera podatek VAT. Stawka podatku VAT może ulec zmianie
wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany jej wysokości.
3. Wykonawca będzie wystawiał faktury za wykonane usługi do dnia 10-go każdego miesiąca, za
miesiąc poprzedni, wg comiesięcznie sporządzonego wykazu przejechanych kilometrów
zatwierdzonych przez merytorycznie odpowiedzialnego pracownika Zamawiającego.
Wynagrodzenie wykonawcy będzie stanowiło iloczyn przejechanych kilometrów i stawki
cenowej brutto za 1 km przewozu.
4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności z faktur Wykonawcy w terminie
…………….. dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na numer rachunku
bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
5. Wykonawca ma możliwość przesłania zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 r., poz. 2191). Faktury należy przesyłać za
pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) - centralną platformę do odbierania i
wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentów pomiędzy
zamawiającymi a wykonawcami zamówień publicznych. Platforma Elektronicznego
Fakturowania dostępna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/
6. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. W przypadku opóźnienia w zapłacie Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ustawowych
odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.
8. Zamawiający nie ponosi żadnych innych obciążeń z tytułu wykonywania dowozu, niż
określone w niniejszym paragrafie.
§4
1. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymagania prawem przepisane do wykonywania
przewozów dzieci oraz, że posiada wszystkie prawem przepisy i ważne dokumenty oraz
uprawnienia. Ponadto oświadcza, że pracownicy wykonawcy spełniają wszelkie wymogi
wynikające z przepisów prawa oraz posiadają stosowne uprawnienia, dokumenty
i kwalifikacje.
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2. Wykonawca zapewni wystarczającą ilość środków transportu do wykonywania usługi wg.
specyfikacji tras dostarczonej przez Zamawiającego przed rozpoczęciem każdego roku
szkolnego. W autobusie w czasie przejazdu nie może być większa liczba uczniów niż
dopuszczalna, określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
3. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu
w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego
(ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych uczniów. Wykonawca
powinien dysponować rezerwowym autobusem minimum 50-miejscowym oraz autobusem
minimum 20-miejscowym, które będą używane w przypadku ewentualnej awarii
któregokolwiek z autobusów, którymi realizowany jest dowóz.
4. Wykonawca zobowiązany jest do:
a. dokonywania przewozów uczniów zgodnie z wymaganymi przepisami;
b. zapewnienia bezpieczeństwa przewożonych uczniów, opiekunów i dla pojazdów tak w
czasie wykonywania przewozu, jak i w czasie wszelkich postojów, na zasadach
określonych odrębnymi przepisami;
c. zapewnienia w trakcie przewozu opieki nad dziećmi przez osoby nie będące kierowcą;
d. dokonywania na własny koszt wymaganych przepisami i warunkami gwarancji autobusu
przeglądów;
e. zapewnienia sprawności technicznej autobusu i jego bezpiecznego użytkowania
z uwzględnieniem przeznaczenia autobusu;
f. dokonywania wszelkich napraw autobusu na własny koszt;
g. nie przewożenia osób trzecich podczas dowozu uczniów, z wyłączeniem kierowcy
i opiekunów;
h. świadczenia usług dowozu przez ……. kierowców z minimum 5-letnim doświadczeniem,
zgodnie ze złożoną ofertą.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów.
6. Wykonawca powinien obligatoryjnie posiadać ubezpieczenie OC oraz ważne badanie
techniczne pojazdów, którymi będzie wykonywany dowóz uczniów oraz decyzję zezwalającą
na wykonywanie przejazdów regularnych specjalnych.
7. Wykonawca powinien dysponować również minimum jednym autobusem rezerwowym
minimum 50 miejscowym, który będzie używany w przypadku ewentualnej awarii
któregokolwiek z autobusów, którymi realizowany jest dowóz uczniów.
§5
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
• za rozwiązanie umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości
10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w terminie 7 dni od dnia
rozwiązania umowy
• za brak dowozu uczniów choćby w jednym dniu i na jednej trasie w wysokości
4.000,00 złotych (słownie : cztery tysiące złotych) za każdy dzień i za każda z tras,
• każdorazowe
wykonywanie przedmiotu umowy pojazdami niespełniającymi
warunków opisanych w umowie – w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: jeden
tysiąc złotych), za każdy przypadek,
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2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za rozwiązanie umowy z przyczyn od niego
zależnych w wysokości 7.000,00zł słownie: siedem tysięcy złotych.
3.Za niewypełnienie lub nieterminowe wypełnianie wymogu udowodnienia zatrudnienia
Pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
Kodeksu Pracy, opisanych w § 6 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,09 % wartości umowy brutto za każdy
dzień opóźnienia i kwotę 8.000,00 zł za niewypełnienie obowiązku zatrudniania
wskazanych w oświadczeniu osób.
4.Za brak zatrudnienia kierowców z minimum 5 – letnim doświadczeniem w ilości zgodnej z
ofertą Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10.000,00 zł brutto za każdą niezatrudnioną
osobę wykonującą przewóz uczniów.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonych w umowie kar umownych.
6.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§6
1.Strony umowy potwierdzają, że wykonawca przed podpisaniem umowy zgodnie z zapisami
rozdziału 18 ust. 5 SIWZ złożył Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że przy realizacji
przedmiotu zamówienia bezpośredni udział będą brały minimum 6 osób (ze wskazaniem ich
imion i nazwisk) zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę. Oświadczenie zawiera informację Wykonawcy że uzyskał on od pracowników zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo (w trakcie trwania umowy) do wezwania wykonawcy do
udowodnienia, że w realizacji przedmiotu zamówienia udział biorą osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę - wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w ust 1,
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego (nie dłuższego niż 5 dni) pisemnego
udzielenia odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, w szczególności przedstawiając dowody, że
w realizacji przedmiotu zamówienia faktycznie udział biorą osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę (min. 6) - wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w ust 1. Dowodami mogą
być zarówno kserokopie potwierdzone za zgodność
z oryginałem umów o pracę jak również
kserokopie potwierdzone za zgodność
z oryginałem deklaracji składanych do ZUS przez
Wykonawcę potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę osób określonych w złożonym
oświadczeniu.
§7
1.Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy mogą dotyczyć w szczególności:
a) zmiany wynagrodzenia umownego w następujących przypadkach:
➢ w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT na usługi objęte przedmiotem
umowy. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana poprzez zmianę
wartości stawki za 1 km dowozu o różnicę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT w
stosunku do tej określonej w ofercie,
➢ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Zmiany te będą musiały jednak mieć wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
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Zamawiający uzna że zmiana minimalnego wynagrodzenia za prace będzie miała wpływa
na koszty wykonania zamówienia jeśli koszty zatrudnienia pracowników zmienią się
ponad 5% w stosunku do kosztów pracy ustalonych na dzień składania ofert.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu lub spadku całkowitego
kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego
złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości zmienionych koszów wynikających
z wprowadzenia zmian. Oświadczenie powinno zawierać dokumenty potwierdzające
dotychczasowe koszty wynagrodzenia oraz analizę kosztów po zmianie przepisów w tym
zakresie.
➢ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiany te będą
musiały jednak mieć wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Zamawiający
uzna że zmiana wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wpływa na koszty wykonania zamówienia jeśli koszty w/w zakresu ubezpieczenia zmienią
się ponad 5% w stosunku do kosztów pracy ustalonych na dzień składania ofert.
b) Wszelkich okoliczności jeśli zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie lub umowie ramowej;
3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
Dopuszcza się wprowadzenie za zgoda stron wszelkich zmian nie istotnych określonych w
art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d)
Można dokonać zmiany umowy jeżeli „łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10%
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
3.Zmiana specyfikacji tras dowozu sporządzana co rocznie przed rozpoczęciem roku szkolnego
określającej dokładną liczbę kilometrów dowozu nie będzie wymagała zmiany umowy. O takiej
zmianie Wykonawca zostanie niezwłocznie pisemnie poinformowany.
c)

§8
1. Wykonawca może, za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, powierzyć na własną
odpowiedzialność wykonanie przedmiotu umowy lub jego części osobie trzeciej, zwanej dalej
Podwykonawcą, lub dalszemu Podwykonawcy, pod warunkiem, że posiadają kwalifikacje do
jego wykonania zgodnie z niniejszą umową. W takim przypadku Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, jak za własne działania lub zaniechania.
2. Wykonanie przedmiotu umowy przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących
przepisów prawa.
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone z winy Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy osobom trzecim przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z Podwykonawcami na warunkach
dotyczących odpowiedzialności za nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy,
odpowiadających warunkom określonym niniejszą umową.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten
realizuje usługi w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami lub przepisami.
6. Udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, na zawarcie umowy z Podwykonawcą pozostaje do
uznania Zamawiającego. Zamawiający winien wyrazić zgodę lub zgłosić zastrzeżenia bądź
sprzeciw w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę odpowiednio
sporządzonego wniosku o udzielenie zgody.
7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, winien zawierać oprócz wymaganych przepisami prawa
dokumentów, co najmniej:
a. dane identyfikujące Podwykonawcę (nazwa lub firma, siedziba, adres, numer rejestrowy,
REGON, NIP),
b. nie starszy niż 3 miesiące odpis z rejestru, w którym Podwykonawca jest zarejestrowany,
c. projekt umowy zawierający wszystkie istotne postanowienia zgodnie z zapisami SIWZ, w
szczególności zaś postanowienia dotyczące wysokości wynagrodzenia i zakresu
powierzanych podwykonawcy usług,
d. w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części robót dalszemu Podwykonawcy,
wniosek Wykonawcy zawierać będzie pisemne oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu
zgody na zawarcie przez Podwykonawcę umowy z takim dalszym podwykonawcą. Przed
wyrażeniem zgody Zamawiający może żądać dodatkowych informacji na temat
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz odpowiedniej zmiany w umowach.
8. Zamawiający może w terminie 30 dni od otrzymania projektu umowy odmówić wyrażenia
zgody na zawarcie umowy lub zgody na zmianę umowy z Podwykonawcą lub zgłosić sprzeciw
co do jej zawarcia, jeżeli umowa Wykonawcy z Podwykonawcą nie spełnia poniższych
wymagań:
a. umowa musi zostać przedłożona Zamawiającemu w formie pisemnej i być podpisana przez
osoby uprawnione do reprezentacji każdej ze stron zgodnie z dokumentami rejestrowymi;
b. umowa musi określać bardzo dokładnie zakres usług będących przedmiotem
podwykonawstwa oraz termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo;
c. 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 faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej usługi. Jeżeli termin zapłaty
wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający wzywa go Wykonawcę do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
d. umowa musi określać sposób płatności za usługi wykonane w ramach podwykonawstwa
lub dalszego podwykonawstwa w formie bezgotówkowej, tzn. w formie przelewu
bankowego;
e. umowa powinna określać sankcję za nieterminowa realizację przez podwykonawcę
przedmiotu umowy o podwykonawstwo;
f. umowa musi określać katalog możliwych zmian umowy;
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g. umowa powinna zawierać zobowiązanie Podwykonawcy do dostarczania Zamawiającemu
i Wykonawcy oświadczeń, z których będzie wynikać, że zostały uregulowane wszystkie
zobowiązania finansowe przez Wykonawcę względem podwykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub
usługi, oraz ich zmian.
10.
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy niezwłocznego udzielania wszelkich
informacji i udostępnienia wszelkich dokumentów na temat stanu realizacji umów Wykonawcy
z Podwykonawcami.
11.
Strony ustalają, że w przypadku powierzenia całości lub części przedmiotu umowy
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, do faktury Wykonawca załączy:
a. pisemne oświadczenie Wykonawcy o kwocie należnej danemu Podwykonawcy
za wykonanie części przedmiotu umowy objętej fakturą, do której jest załączane,
wraz z kopiami zaakceptowanych i podpisanych przez siebie faktur wystawionych
przez takich Podwykonawców;
b. potwierdzenie dokonania płatności, z których będzie wynikać, że zostały uregulowane
wszystkie zobowiązania finansowe przez Wykonawcę względem Podwykonawcy.
12.
Wykonawca zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom.
Wykonawca zapewni, że Podwykonawcy zobowiążą się do terminowej zapłaty dalszym
Podwykonawcom oraz będzie podejmował wszelkie niezbędne działania zmierzające do
wyegzekwowania tego zobowiązania.
13.
Wykonawca naprawi szkodę poniesioną przez Zamawiającego z tytułu braku lub
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
w szczególności Wykonawca zapłaci za Zamawiającego za wszelkie zobowiązania (wszelkie
koszty postępowań sądowych lub arbitrażowych i koszty obsługi księgowej i prawnej związane
z tymi postępowaniami), jakie mogą powstać w związku z brakiem lub nieterminową zapłatą
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
§9
Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz kodeksu cywilnego
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
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