Załącznik nr 5 do SIWZ
Umowa
zawarta w dniu …………………… w Dobroniu, pomiędzy Gminą Dobroń – NIP 731-1929-836 reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – Roberta Jarzębaka
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Ilony Mudzo
- zwaną w treści umowy „Zamawiającym”
a ………………………………..
reprezentowanym przez:
…………………………………..
- zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie
dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy Dobroń w roku szkolnym 2019/2020
w okresie od 02.09.2019 roku do 26 czerwca 2020 roku z uwzględnieniem przerw
wakacyjnych i przerw wynikających z organizacji roku szkolnego.
2. Liczba dowożonych uczniów w trakcie trwania umowy może ulec zmianie.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się organizować dowóz dzieci do szkół w dni robocze, od
poniedziałku do piątku, wg ustalonego harmonogramu dostosowanego do zajęć
lekcyjnych w poszczególnych szkołach.
2. Strony potwierdzają możliwość zmian kursów i godzin kursowania w razie zmian
w rozkładach zajęć w poszczególnych szkołach lub ilości dowożonych dzieci oraz
w innych
sytuacjach
powodujących
konieczność
wprowadzenia
zmian,
w szczególności w razie konieczności zorganizowania dowozu dzieci do szkół
w soboty pracujące, w które następuje odpracowanie dni nauki. Zamawiający
powiadomi Wykonawcę o konieczności dowozu dzieci w terminach innych niż
wynikających z harmonogramu co najmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem.
3. Wykonawca zapewnia możliwość dyspozycyjności w uzasadnionych przypadkach,
tj. np.: uroczystości szkolne, rekolekcje, itp.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne zezwolenia oraz dysponuje taborem
niezbędnym do świadczenia usługi. Oświadcza ponadto, że niniejsza umowa
wykonywana będzie przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe, niezbędną
wiedzę i doświadczenie.
2. Wykonawca zapewni wykonywanie usługi, o której mowa w § 1 niniejszej umowy
w sposób rzetelny i zapewniający bezpieczeństwo osób przewożonych.
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3. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki higieniczne oraz dobry stan techniczny
pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszej
umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdów do przewożenia dzieci od
następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej.
5. W przypadku awarii autobusu lub innych okoliczności uniemożliwiających przewóz
dzieci, leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznego podstawienia innego autobusu w czasie do 60 minut lub zmiany
kierowcy celem kontynuowania przewozu.
6. Zamawiający ma prawo dokonywania w każdym czasie kontroli sposobu
wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie zobowiązań
wynikających z ust.1-5.
§4
1. Za usługi, o których mowa w § 1 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości ……. zł brutto.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane
z wykonaniem niniejszej umowy.
3. Wykonawca będzie wystawiać faktury w okresach miesięcznych, do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu wykonania usługi.
4. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem w terminie do ……… dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z terminem zaproponowanym
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
§5
1. Podstawą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy będzie
wystawiona przez Wykonawcę do 10 dnia każdego miesiąca faktura VAT. Do faktury
Wykonawca każdorazowo dołączy sprawozdanie, z którego wynikać będzie ilość
przejechanych kilometrów z wyszczególnieniem dni i tras oraz ewentualnych
dowozów dodatkowych o których mowa w § 2 ust. 3. W rozliczeniu nie będą
ujmowane dojazdy z siedziby Wykonawcy do miejsca rozpoczęcia kursu oraz
dojazdy z miejsca zakończenia kursu do siedziby Wykonawcy.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§6
1. Strony przewidują naliczanie kar umownych w następujących sytuacjach
i wysokościach:
1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn
dotyczących Wykonawcy - w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 4 ust. 1,
2) za
nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego
w § 4 ust. 1,
3) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości
0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,
4) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców
Pracowników wykonujących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
kodeksu pracy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
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(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez
Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników wykonujących usługi na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeku Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie
realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę
wykonującą pracę, wobec której nie dopełniono wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę,
5) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

2. Za niewłaściwy poziom świadczonych usług, w tym zwłaszcza za:
a) odstępstwa od rozkładu jazdy,
b) niepunktualność,
c) brak zapewnienia bezpieczeństwa osób przewożonych,
d) nie utrzymywanie czystości pojazdów,
e) opóźnienie w podstawieniu innego autobusu w przypadku awarii większe
niż zadeklarowane w formularzu ofertowym
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1.000,00 zł za każde
naruszenie obowiązków.
3. Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy wyjaśnień w zakresie naruszeń
umowy, w szczególności wskazanych w ust. 1 pkt 3. Wykonawca ma obowiązek
udzielenia wyjaśnień w terminie 7 dni od otrzymania żądania, pod rygorem uznania
przez Zamawiającego zasadności nałożenia kary umownej.
4. Zastrzeżenie kar umownych nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
§7
1. W razie nierzetelnego wykonywania przez Wykonawcę usług będących przedmiotem
niniejszej umowy, a w szczególności w razie trzykrotnego naruszenia tego samego
obowiązku Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
2. 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. W takim wypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§8
1. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp zatrudnienia przez
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności faktycznie
związane z przedmiotem zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.
2. Wykonawca zobowiązuje się, iż zarówno on jak i Podwykonawcy będą zatrudniać
pracowników wykonujących czynności wskazane w ust. 1 w ramach umowy o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
3. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo, na żądanie Zamawiającego w terminie
przez niego wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, przedłożyć do wglądu
kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami.
Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów,
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nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umów zawartych przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których
mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 będzie
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie
umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości
określonej w § 6 ust. 1 pkt. 4 niniejszej umowy.
5. Zamawiający ma prawo kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji
przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 niniejszej umowy, w szczególności poprzez
wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek
i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być
przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.
6. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub
Podwykonawcy, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób wskazanych
w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, inną/ymi osobą/ami pod warunkiem, że
spełnione zostaną wszystkie wymagania co do zatrudnienia na okres realizacji
przedmiotu zamówienia, określone w niniejszej umowie. W takim przypadku
postanowienia ust. 2 – 6 stosuje się odpowiednio.
§9
1. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają
zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące , w szczególności Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Integralną część umowy stanowią:
− specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
− formularz ofertowy Wykonawcy,
− określone przez Zamawiającego trasy autobusów stanowiące załącznik nr 7 do
SIWZ w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego,
− rozkład jazdy
Zamawiający

Wykonawca
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