Załącznik nr 4
Wzór umowy
Nr postępowania: UMiG.271.2.13.2018

Umowa nr MiG.272……2018
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Zawarta w dniu ............................... r. w Skępem pomiędzy:
Miastem i Gminą Skępe, 87-630 Skępe, ul. Kościelna 2, zwaną dalej Zamawiającym, posiadającą NIP: 46603-27-672, REGON: 910866560
zwaną dalej Zamawiającą
reprezentowaną przez:
1. Piotra Wojciechowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Skępe,
przy kontrasygnacie
2. Barbary Leśniewskiej – Skarbnika Miasta i Gminy Skępe
a
…………………….................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP: ......................................, REGON: ………….................
(wypis z KRS lub innego rejestru właściwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna, pełnomocnictwo,
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy)
zwanym dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………………………….................................
2. …………………………………………………………………………………….................................

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania Nr UMiG.271.2.13.2018 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Świadczenie usług transportowych w zakresie
dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. na
podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów
określonych w odrębnych przepisach”, została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiającego usługi
transportowe w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Skępe w roku 2018 na
podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów
określonych w odrębnych przepisach.
2. Przewóz będzie realizowany w formie regularnych przewozów pwasażerskich na terenie Miasta i
Gminy Skępe (z pierwszeństwem przejazdu uczniów z biletem miesięcznym wydanym na podstawie
niniejszej umowy) według linii oraz osobnych rozkładów jazdy, zgodnie z zasadami i obowiązkami
wynikającymi z ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowycm (tj. Dz.U. z 2017 poz. 2200,
ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2018
poz. 2016, ze zm.).
SIWZ dla zamówienia pn. Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Skępe w
okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych
przejazdów określonych w odrębnych przepisach

3. Wykonawca we własnym zakresie oznaczy przystanki oraz wywiesi rozkłady jazdy na przystankach
zgodnie z harmonogramem tras utworzonym na podstawie niniejszej umowy.
4. Dowozy odbywać będą się według harmonogramu tras sporządzonego przez Zamawiającego i
stanowiącego załącznik do niniejszej umowy a także w przypadku konieczności zmiany harmonogramu
przez Zamawiającego, Wykonawca wystąpi do odpowiedniego organu o uzyskanie zezwolenia
umożliwiającego wykonywanie transportu zgodnie z nowym harmonogramem.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostosować do przewozu uczniów pojazdy podstawione na daną trasę
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zapewniając każdemu miejsce siedzące, bezpieczne warunki dowozu i odwozu uczniów, pojazdy będą
we właściwym stanie sanitarnym i technicznym.
6. Wykonawca zapoznał się ze stanem technicznym dróg i przyjmuje ten stan jako umożliwiający
wykonanie przez niego usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy.
7. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych osób ponosi Wykonawca, w związku z tym
zobowiązany jest do ubezpieczenia tych osób według istniejących wymogów i przepisów na koszt
własny.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zaniechania przewozu w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu, a w szczególności zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak
gołoledź, zaspy, gęsta mgła itp. O takiej sytuacji zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego.
9. Wykonawca jest zobowiązany do ogrzewania pojazdów w okresie obniżonych temperatur.
10. Przewidywana liczba przewożonych dzieci w dniu zawarcia umowy wynosi: 270 osób na wszystkich
trasach.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby dzieci określonych na poszczególnych trasach.
12. Ostateczna liczba biletów miesięcznych w danym miesiącu, w rozbiciu na poszczególne trasy, będzie
wynikała z zamówienia składanego do Wykonawcy w miesiącu poprzedzającym miesiąc, na który ma
obowiązywać przewóz.
13. Wykoanwca w przypadku awarii pojazdu zobowiązuje się podstawić pojazd zastępczy w czasie do ……
minut.
14. Obowiązki Wykoanwcy lub podwykoanwcy dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę
1) Wykoanwdca lub podwykonawca zatrudnienią na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: kierowanie pojazdami przeznaczonymi
do realizacji zamówienia, chyba, że z odrębnych przepisów wynika, że te osoby nie muszą być
zatrudnione na umowę o prace.
2) 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 punkcie 1 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 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.
3) 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:
a) 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, imion i
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
SIWZ dla zamówienia pn. Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Skępe w
okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych
przejazdów określonych w odrębnych przepisach
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b) 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 z dnia 10 maj 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności bez 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;
c) 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;
d) 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
obowiązującymi przepisami. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
§2
1. Wartość usług jest określona na kwotę brutto w wysokości: …………………………………………………..… zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………..…..…… zł), w tym kwota netto
wynosi: ………………………………….……………. zł (słownie: …………………………………………………………..………… zł),
podatek VAT według stawki …% wynosi: ……………….. zł (słownie: ………………..zł).
2. Cena jednostkowa biletu miesięcznego szkolnego za przewóz 1 ucznia na wszystkich trasach w skali 1
miesiąca wynosi:
- pozycja nr 1 tabeli w formularzu ofertowym wynosi: …………. zł brutto,
- pozycja nr 2 tabeli w formularzu ofertowym wynosi: ………… zł brutto,
- pozycja nr 3 tabeli w formularzu ofertowym wynosi: ………… zł brutto,
- pozycja nr 4 tabeli w formularzu ofertowym wynosi: ………… zł brutto,
- pozycja nr 5 tabeli w formularzu ofertowym wynosi: ………… zł brutto,
- pozycja nr 6 tabeli w formularzu ofertowym wynosi: ………… zł brutto,
- pozycja nr 7 tabeli w formularzu ofertowym wynosi: ………… zł brutto,
- pozycja nr 8 tabeli w formularzu ofertowym wynosi: ………… zł brutto,
- pozycja nr 9 tabeli w formularzu ofertowym wynosi: ………… zł brutto,
- pozycja nr 10 tabeli w formularzu ofertowym wynosi: ………… zł brutto,
- pozycja nr 11 tabeli w formularzu ofertowym wynosi: ………… zł brutto,
- pozycja nr 12 tabeli w formularzu ofertowym wynosi: ………… zł brutto.
3. Strony ustalają, że cena wymieniona w ust. 2 niniejszego paragrafu jest ceną stałą w okresie ważności
umowy i nie będzie podlegała waloryzacji (za wyjątkiem sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku od
towarów i usług).
§3
1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy będzie ustalana co miesiąc i stanowić będzie iloczyn miesięcznej
liczby wydanych biletów, których liczba będzie wynikała z zamówień opisanych w § 1 ust. 12 i ceny za
bilet na danej trasie.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kwoty brutto wskazanej w fakturze w terminie …………….. dni
od dnia jej otrzymania na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………, a od chwili wejścia w życie
obowiązku stosowania płatności split payment będzie ona dokonywana w ramach podzielonej
płatności.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.
SIWZ dla zamówienia pn. Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Skępe w
okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych
przejazdów określonych w odrębnych przepisach

§4
1. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca ma obowiązek podstawić inny pojazd do przewozu uczniów,
zapewniający każdemu uczniowi miejsce siedzące i warunki o których mowa w §1 ust. 3, a w
przypadku braku takiej możliwości, zawiadamia niezwłocznie o tej przeszkodzie Zamawiającego, który
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ma prawo zlecić wykonanie usługi innemu przewoźnikowi obciążając kosztami Wykonawcę. Przewóz
zastępczy nie może spowodować zwiększenia obciążenia finansowego Zamawiającego ponad przyjętą
stawkę odpłatności.
2. W przypadku nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy, a w szczególności w zakresie
bezpieczeństwa przewożonych uczniów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego
rozwiązania umowy.
§5
Wykoanwca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1. gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu następujących okoliczności: złego stanu technicznego
autobusu, nieprzestrzegania harmonogramu dowozów, gdy podstawiony autobus nie zapewnia
odpowiedniej liczby miejsc – w wysokości 20% wartości umownej usługi,
2. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w
wsykości 5% wartości umownej usługi,
3. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom –
w wysokości 0,1% wartości umownej usługi, za każdy dzień opóźnienia,
4. za niespełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w §
1 ust. 14 pkt 1 niniejszej umowy – karę umowną w wysokości 5.000,00 zł,
5. za nieprzedstawienie dowodów wskazanych w § 1 ust. 14 pkt 3 niniejszej umowy – w wysokości 0,05%
wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,
6. za niepodstawienie w wymaganym czasie pojazdu zastępczego w kwocie 100 zł, za każde rozpoczęte 5
minut opóźnienia.

§6
Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
§7
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
§8
Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2 tygodniowego terminu wypowiedzenia.
§9
1. 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 dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach
SIWZ dla zamówienia pn. Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Skępe w
okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych
przejazdów określonych w odrębnych przepisach

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 10
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Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy dla Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia, która stanowi
integralną część niniejszej umowy.
§ 12
Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 dla Zamawiającego i 1 dla
Wykonawcy.

SIWZ dla zamówienia pn. Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Skępe w
okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych
przejazdów określonych w odrębnych przepisach
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W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali:
Podpis

Podpis

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Zamawiającego)

(imię, nazwisko 2- go przedstawiciela Zamawiającego)

(stanowisko)

(stanowisko)

Data:

Data:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
Podpis

Podpis

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy)

(imię, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy)

(stanowisko)

(stanowisko)

Data:

Data:

SIWZ dla zamówienia pn. Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Skępe w
okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych
przejazdów określonych w odrębnych przepisach

