
Załącznik nr 12 do SIWZ  

- PROJEKT - 

UMOWA NR CUWR.260.1.2019 

o świadczenie usług przewozowych 

 

zawarta w dniu ………………….. pomiędzy: 

Centrum Usług Wspólnych Gminy  Rozogi, 12-114 Rozogi, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 

22, reprezentowanym przez Dyrektora -  Izabelę Kaczmarczyk, zwanym w dalszej części 

umowy Zamawiającym 

przy kontrasygnacie 

Barbary Żarnoch – Głównego Księgowego 

NIP: 745-184-76-18  

a  

firmą: ………………………………………………………………………….….. z siedzibą   

w ……………………………………………………………...… zwanym dalej “Wykonawcą”  

NIP:…………………………… 

reprezentowanym przez:  

……………………………………………………… 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

Na podstawie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu ………….. Numer 

………………. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuję się do wykonania zadania     

pn. Dowóz uczniów do Szkół i Przedszkoli na terenie gminy Rozogi w 2020 r. na podstawie 

biletów miesięcznych, zgodnie ze złożoną ofertą oraz warunkami zawartymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

§ 2. 

Umowa zostaje zawarta na okres od 2 stycznia 2020 r. do  31 grudnia 2020 r. 

 

§ 3. 

1. Przedmiotem umowy jest zakup przez Zamawiającego biletów miesięcznych 

uprawniających uczniów szkół i przedszkoli na terenie Gminy Rozogi do korzystania  

z usługi będącej przedmiotem zamówienia.  



2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi przewozowej pojazdami spełniającymi 

wymagania szczegółowe jak dla pojazdów do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej oraz 

posiadać wymagane dokumenty potwierdzające ich właściwy stan techniczny. 

3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo osób, które 

przewozi w wykonaniu niniejszej umowy.  

4. Szczegółowy zakres i warunki realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy 

określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana w dalszej części SIWZ). 

5. Kierowca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje uprawniające do kierowania 

autobusami. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia opiekuna dzieci dowożonych do szkół / 

przedszkoli oraz ponosić koszty z tym związane. 

7. Opiekunem  musi być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne    – 

ukończony kurs „Opiekuna dzieci dowożonych do szkół”.  

8. Obowiązkiem opiekuna jest zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania z autobusu 

oraz sprawowanie opieki podczas przejazdu a także przeprowadzania dzieci w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o przewidywanych lub 

zaistniałych przeszkodach w przewozie natychmiast po zaistnieniu lub powzięciu takiej 

informacji. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezzwłocznie zastępczego środka transportu 

do przewozu uczniów w przypadku awarii własnego pojazdu. Pojazd ten musi spełniać 

właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym oraz nie może być starszy niż 

wymagany pojazd zgodnie z SIWZ. 

3. W razie wystąpienia zwłoki w organizacji dowozu dzieci, Zamawiający wynajmie                     

u innego przewoźnika środek transportu a kosztami obciąży Wykonawcę. 

 

§ 5. 

1. Szczegółowy plan przewozu uczniów do szkół oraz ze szkół do miejsca ich zamieszkania  

z uwzględnieniem tras, ilości kursów i liczby dojeżdżających uczniów stanowi załącznik 

nr 1 i 2 do umowy. 

2. Ustalony harmonogram dowozu będzie modyfikowany odpowiednio do potrzeb 

Zamawiającego stosownie do planu zajęć lekcyjnych w poszczególnych szkołach lub  

w związku z zaistnieniem innych okoliczności wynikających z organizacji szkół / 

przedszkoli. Powyższe zmiany będą konsultowane  z dyrektorem szkoły / przedszkola. 



3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany: 

a) godzin w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji roku 

szkolnego, 

b) ilości kupowanych biletów, która będzie regulowana comiesięcznym 

zapotrzebowaniem z poszczególnych placówek oświatowych na podstawie imiennych 

list. 

4. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zestawienie liczby sprzedanych uczniom biletów 

miesięcznych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy. 

 

§ 6. 

1. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usługi objętych umową. 

2. Za wykonanie usługi przewozu uczniów Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie  

w wysokości wynikającej z iloczynu liczby wydanych biletów i ceny biletu miesięcznego.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za świadczoną usługę (cena jednego biletu miesięcznego) 

wynosi …………………zł. brutto. 

(słownie: ………………………………………………………………………………...) 

4.  Koszt zadania wynosi ……….…………….. zł brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………...) 

5. Wykonawca wystawi bilety imienne miesięczne na podstawie listy uczniów sporządzonej 

przez Zamawiającego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, na który ma obowiązywać 

bilet. Zmiana listy uczniów nie stanowi zmiany Umowy. 

6. Płatność za fakturę z wykazaną kwotą VAT będzie realizowana modelem podzielonej 

płatności. 

7. Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje wszelkie elementy objęte przedmiotem zamówienia 

i cena wymieniona w pkt. 2 jest niezmienna na cały okres obowiązywania umowy. 

 

§ 7. 

1. Realizatorem zamówienia ze strony Zamawiającego jest Centrum Usług Wspólnych 

Gminy Rozogi w Rozogach, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi i za 

wykonany przedmiot umowy faktury należy wystawiać na: 

Nabywca: Gmina Rozogi 

ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22,  

12-114 Rozogi,   

NIP: 745 -174 -59-41 



Odbiorca/Płatnik: Centrum Usług Wspólnych,  

ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22,  

12-114 Rozogi,   

2. Realizacja umowy i rozliczenie przedmiotu umowy spoczywa na Centrum Usług 

Wspólnych Gminy Rozogi w Rozogach. 

3. Podstawą do rozliczenia usługi i wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stanowiło 

zestawienie uczniów sporządzone przez szkołę i zestawienie biletów miesięcznych 

sporządzone przez Wykonawcę. 

4. Faktura za każdy miesiąc świadczonych usług powinna być dostarczona Zamawiającemu 

w ciągu 7 dni po wykonaniu usługi. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie wypłacane jeden raz w miesiącu po 

otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Zamawiający zobowiązuje się uregulować kwoty wynikające z wystawionych faktur 

przelewem na konto wykonawcy w terminie …. dni od daty dostarczenia. 

 

§ 8. 

Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za: 

1. Straty wynikłe w trakcie wykonywania usługi transportowej a wynikłe z winy lub przez 

zaniedbanie Wykonawcy. 

2. Bezpieczeństwo życia i zdrowia dzieci szkolnych / przedszkolnych i młodzieży szkolnej, 

korzystających ze świadczonej przez Wykonawcę usługi transportowej. 

3. Opóźnienia w dowozie dzieci i młodzieży. 

 

§ 9. 

1. 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. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadkach, gdy wykonawca nie rozpoczął lub zaprzestał 

wykonywania usług, bądź wykonuje usługę niezgodnie z warunkami określonymi  

w przetargu, bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 

zleceniodawcy na piśmie. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminu 

wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający nie wywiązał się z zapłaty wynagrodzenia za dwa 



kolejne miesiące wynikające z warunków niniejszej umowy, pomimo pisemnego 

wezwania do zapłaty. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczące: 

a) zmiany kierowcy, 

b) zmiany opiekuna 

c) zmiany pojazdu, 

d) zmiany ilości kupowanych biletów na poszczególnych trasach. 

2. Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga formy pisemnej.  

§ 11. 

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub 

przez Wykonawcę w wysokości 20% łącznej wartości brutto dotychczas 

wypłaconego wynagrodzenia obliczonego na zasadach określonych w § 6 ust. 2, 

b) za niezrealizowanie jednej lub więcej tras z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 350 zł za każdą niewykonaną trasę. 

2. Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 20% łącznej wartości brutto dotychczas 

wypłaconego wynagrodzenia na zasadach określonych w § 6 ust. 2. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia wraz z odsetkami ustawowymi..  

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

§ 12. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę wszystkich osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia tj.: kierowców w trakcie realizacji zamówienia. 

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 pkt 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 na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 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           

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy; 

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. Kopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę            

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

c) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób, wykonujących wskazane w pkt 1 czynności, 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości iloczynu kwoty minimalnej wynagrodzenia brutto za pracę 

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 

Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracownika świadczącego usługę na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy  

w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.  



d) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących wskazane w pkt 1 

czynności. 

 

§ 13. 

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej. 

 

§ 14. 

W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 1986 z późn. zm.) 

 

§ 15. 

Spory wynikające z umowy podlegające rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 16. 

1. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

b) oferta wraz z załącznikami, 

c) umowy z podwykonawcami (jeśli dotyczy), 

d) wykaz pracowników Wykonawcy (i pracowników podwykonawcy), 

 

 Wykonawca:                                                                                           Zamawiający: 

 


