Załącznik nr 8 do SWZ

Wzór umowy nr 272.16.2021 AA
W dniu: ……….. 2021 r. w Uniejowie pomiędzy:
Gminą Uniejów, z siedzibą: ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów,
NIP: 828 135 67 37, REGON: 311019579,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
Józefa Kaczmarka – Burmistrza Miasta Uniejów,
przy kontrasygnacie Skarbnika – Arlety Pietrzak
a
……………………………………………………………………………..
z siedzibą: …………………………………………………………………
NIP ………………………..….., REGON ……………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………..,
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na świadczenie usług transportowych prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich
stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ) Strony
zawierają umowę o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu wraz z opieką dla
dzieci uczęszczających do:
1) Miejskiego Przedszkola w Uniejowie (ul. Wiśniowa 9, 99-210 Uniejów),
2) Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie, ul. Kościelnicka 26-28, 99-210
Uniejów,
3) Szkoły Podstawowej im. Płk. Pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie, Wielenin-Kol. 30 A, 99-210
Uniejów,
4) Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej Curie w Wilamowie, Wilamów 50, 99-210 Uniejów,
na trasie z domu (z przystanków wskazanych przez Zamawiającego dla danej trasy) do szkoły i z powrotem
w roku szkolnym 2021/2022, prowadzonych zajęć szkolnych i przedszkolnych, a także realizacja
przewozów uczniów w dniach innych niż dni nauki szkolnej.
2. Liczba uprawnionych do objęcia dowozami wynosi: 445
3. Wykaz wszystkich dowożonych dzieci (zawierający imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr legitymacji)
zostanie przekazany Wykonawcy do dnia 31.08.2021 r.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian na liście dowożonych uczniów, która jest wielkością
szacunkową i związaną z tym zmianą adresów zamieszkania dzieci, do zmian w wykazie szczegółowych
przystanków, a także do wykazu dni nauki szkolnej. Zmiana liczby przewożonych dzieci na danej trasie nie
może jednak przekroczyć liczby miejsc siedzących w autokarze, natomiast liczba dni nauki szkolnej nie
może być większa niż podana w Rozdz. III, ust. 13 SWZ , z uwzględnieniem ust. 25. Różnica w ilości
przewożonych dzieci nie będzie stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego,
w szczególności nie powoduje zmiany wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za świadczone
usługi wynikające z przedmiotowego zamówienia. O każdej zmianie Zamawiający poinformuje
Wykonawcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub poprzez faks.
5. Rozmiar przedmiotu zamówienia w zakresie podanej liczby kilometrów określony jest głównie na podstawie
roku szkolnego 2020/2021 oraz zgłoszeń dzieci do dowóz z poszczególnych miejscowości na rok szkolny
2021/2022. Rzeczywista ilość kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego
w roku szkolnym 2021/2022 i dlatego może ona ulec zmianie, jednak nie więcej niż 2% w stosunku do
podanej w Rozdz. III, ust. 22 SWZ liczby kilometrów Różnica w ilości kilometrów nie będzie stanowić
podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności nie powoduje zmiany
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za świadczone usługi wynikające z przedmiotowego
zamówienia.
6. Przed przystąpieniem do realizacji usługi w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r. Zamawiający ustali,
w porozumieniu z Wykonawcą, projekt harmonogramu dowozów, mając na uwadze jak najkrótszy czas
przebywania dziecka w podróży i z uwzględnieniem następujących założeń:
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1) dziecko powinno być dowiezione do szkoły, w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie
o czasie zajęć lekcyjnych i zabierane po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania,
2) szczegółowe godziny kursów opracowane zostaną na podstawie rozkładu zajęć przedszkolnych oraz
planu zajęć szkolnych opracowanych przez dyrektora szkoły,
3) ilość przejazdów w poszczególnych dniach będzie uzależniona od godzin rozpoczęcia i zakończenia
zajęć lekcyjnych przez poszczególne klasy.
7. Harmonogram dowozów zostanie ostatecznie podpisany do dnia 10 września 2021 r. – po ustaleniu przez
dyrektorów stałego planu zajęć w szkole i będzie zawierał m.in.:
1) opis tras ze szczegółowymi przystankami (liczba realizowanych km pomiędzy poszczególnymi
miejscowościami oraz liczba dowożonych dzieci na poszczególnych trasach i liczba pojazdów
realizujących przewozy),
2) szczegółowe godziny kursów.
8. W uzasadnionych przypadkach i czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług.
Przez „uzasadnione przypadki” strony rozumieją na przykład awarię techniczną pojazdu.
§2
Terminy realizacji
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia 1 września 2021 roku do dnia 24 czerwca 2022
r. w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 ustalone na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr
46 poz. 432 z późn. zm.).
Z uwagi na fakt, iż niniejsza umowa podpisywana jest w czasie występowania stanu epidemii związanej
z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski koronawirusa SARS-CoV-2 oraz z uwagi na wprowadzone
ograniczenia w funkcjonowaniu placówek edukacyjnych przez władze publiczne jak i rozwój epidemii
Zamawiający zaznacza, iż termin rozpoczęcia realizacji przedmiotowego zamówienia może ulec
zmianie.
W związku z powyższym zdarzenia związane ze stanem epidemicznym powstałe po zawarciu Umowy
jak np. nowe zarządzenia władz publicznych czy eskalacja epidemii będą oceniane pod kątem
ewentualnego występowania zdefiniowanych przesłanek siły wyższej, a tym samym będą warunkować
termin realizacji Umowy.
2. W przypadku realizacji przewozów uczniów w dniach innych niż dni nauki szkolnej (rekolecje,
odpracowania dni nauki w innych terminach, święta szkolne, choinka itp.), Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.
3. W przypadku: czasowej zmiany organizacji ruchu, zmiany organizacji pracy szkoły w związku z obchodami
uroczystości szkolnych, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub innymi wydarzeniami, które mogą
skrócić lub wydłużyć zajęcia lekcyjne, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie
z rozkładem jazdy ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.
4. Realizacja zamówienia w dniach określonych w ust. 2 i 3 nie wymaga sporządzania aneksu do umowy i nie
powoduje zmiany wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za świadczone usługi wynikające
z przedmiotowego zamówienia.

§3
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
2. Wykonawca zapewnia najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdów, a także odpowiednie
kwalifikacje zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia.
3. Wykonawca będzie wykonywał usługę minimum 6 pojazdami, zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 3
ust. 9 pkt 1 umowy.
4. W przypadku powzięcia wątpliwości, co do stanu technicznego danego pojazdu Zamawiający zastrzega sobie
prawo dokonywania przeglądów stanu technicznego danego pojazdu na koszt Wykonawcy, niezależnie od
przeglądów dokonywanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić minimum jednego kierowcę i jednego opiekuna przewożonym
dzieciom w każdym pojeździe realizującym przedmiot zamówienia na podstawie ustalonego harmonogramu.
6. Osoby skierowane do realizacji zamówienia zapewnią dzieciom w szczególności bezpieczny dla ich zdrowia
przejazd i będą postępować według następujących zasad:
1) opiekun będzie odbierał dzieci z wyznaczonych miejsc o ustalonej wcześniej w harmonogramie
dowozów godzinie i po dowiezieniu na zajęcia będzie przekazywał dzieci pod opiekę nauczyciela,
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2) po zakończeniu zajęć opiekun będzie odbierał dzieci od nauczycieli w szkole i po dowiezieniu pod
wyznaczone miejsce przekazywał pod opiekę rodziców,
3) osoby sprawujące opiekę zachowają szczególną dbałość o dobro dziecka w czasie jazdy oraz przy
wsiadaniu do pojazdu i wysiadaniu z pojazdu.

7. Osoby skierowane do realizacji zamówienia muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i ważne badania
lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż.

8. Wykonawca oświadcza, że w przypadku uczestnictwa (za zgodą Zamawiającego) Podwykonawców
w realizacji zamówienia ponosi za nich pełną odpowiedzialność.

9. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić, w dniu rozpoczęcia realizacji umowy:
1) pełen wykaz pojazdów zgodnie z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia
zawartym w SWZ, przy pomocy których będzie wykonywał umowę wraz z kopią dokumentów
potwierdzających dopuszczenie pojazdów do ruchu oraz zgłoszenie pojazdu do licencji – w przypadku
zmiany pojazdów w stosunku do pojazdów wykazanych w ofercie przetargowej,
2) pełen wykaz kierowców, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu umowy wraz z kopią
dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje i uprawnienia (prawo jazdy) w przypadku zmiany
kierowców w stosunku do kierowców wykazanych w ofercie przetargowej,
3) wykaz kierowców i opiekunów wraz z podaniem numerów telefonów komórkowych.

10. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego poinformowania Zamawiającego o planowanej zmianie
w wykazie pojazdów oraz kierowców i opiekunów z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, w tym do
przekazania zaktualizowanego wykazu oraz wymaganych kopii dokumentów potwierdzających, że osoba /
pojazd spełnia wymagania określone w SWZ. Zmiany te nie wymagają sporządzania aneksu do umowy,
jednak muszą uzyskać zgodę Zamawiającego, która uwarunkowana będzie pozytywną weryfikacją, że osoba
zastępująca / pojazd zastępujący spełnia wymagania określone w SWZ.

11. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa, w szczególności
w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 919 ze zm.)
oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.) na
podstawie aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu
osób.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub
wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. Wykonawca zobowiązuje się do
posiadania opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działanosci związanej z przedmiotem zamówienia,
przez cały okres realizacji umowy, w kwocie nie mniejszej niż wartość zamówienia oraz do przedłużenia
ubezpieczenia OC w przypadku jego wygaśnięcia w czasie trwania umowy.
§4
Wynagrodzenie
1. Z tytułu wykonania prac objętych niniejszą umową Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie netto ………zł plus VAT ….. % w kwocie ……. zł, co daje łączną wartość brutto
……… zł (słownie złotych: …………………………………..)
Ustala się comiesięczne płatności częściowe w wysokości 1/10 kwoty ryczałtowej.
2. Wykonawca w ofercie określił stawkę za 1 km w wysokości:
kwota netto …… zł + VAT …% w kwocie ….. zł = …….. zł brutto (słownie złotych: ……….)
3. Prawidłowo wystawione faktury będą płatne przelewem, miesięcznie z dołu po wykonaniu części Usługi,
w terminie 30 dni od daty złożenia ich w siedzibie Zamawiającego.
4. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie
powiadamiać, pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.
5. Formy pisemnej nie wymagają zmiany danych adresowych i kont bankowych Stron. Zmiany te następują na
podstawie jednostronnego, pisemnego powiadomienia.
6. Za dzień zapłaty strony uznają dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu.
7. Faktury VAT należy wystawić na: Gmina Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99- 210 Uniejów,
NIP:8281356737.
§5
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kwotę
w wysokości 5 % wartości zamówienia brutto tj. …….. zł.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione w pełnej wysokości w formie ………przed
podpisaniem umowy.
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3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od daty odbioru prac
będących przedmiotem umowy (od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia).
4. W przypadku ewentualnych aneksów do zawartej umowy Wykonawca winien dostosować wniesione
zabezpieczenie do nowych warunków umownych.
5. Strony dopuszczają możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdym
czasie na podstawie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.
Zwolnienie dotychczasowego zabezpieczenia nastąpi po ustanowieniu nowej formy zabezpieczenia.
§6
Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, uzyskanych
w związku z realizacją niniejszej umowy, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, o których
mowa w ust. 1.
3. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji
umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadomienia o stwierdzeniu próby lub faktu
naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy.
5. Wykonawca na pisemne żądanie umożliwia Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu
przetwarzania i ochrony danych osobowych w sytuacjach naruszenia przepisów o ochronie danych
osobowych.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym umowy w przypadku
stwierdzenia przez Wykonawcę omijania warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
§7
Nadzór
W ramach nadzoru nad wykonywaniem umowy Zamawiający może w szczególności:
1. żądać do wglądu dokumentów potwierdzających sprawność pojazdów samochodowych oraz dowodów
rejestracyjnych tych pojazdów, a także stosownych uprawnień i licencji koniecznych do realizacji umowy,
2. żądać do wglądu dokumentów kierowców i opiekunów, potwierdzających kwalifikacje do wykonywania
niniejszej umowy,
3. kontrolować terminowość i punktualność wykonywanej usługi.
§8
Udostępnianie informacji
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane
identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art.
1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176), która
podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
§9
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, jest on obowiązany do
zapłaty kar umownych:
1) za niewykonanie dowozu w całości lub w części Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kary umownej w kwocie 3 000,00 zł za każdy dzień,
2) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 30 000 zł brutto. Niezależnie od kary Wykonawca poniesie koszty
organizacji przez Zamawiającego przewozów zastępczych przez okres dwóch miesięcy,
3) w przypadku niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę
w związku z realizacją zamówienia wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3%
wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy stwierdzony przypadek,
4) w razie niepodstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii w czasie nie dłuższym niż …..
minut - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł brutto za każdy taki przypadek
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2. Jeżeli kary umowne nie pokryją powstałej szkody, Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Ogólny limit kar umownych wymienionych w § 9 nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy, czyli liczoną od kwoty określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
§ 10
Zmiana umowy
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, które mogą być inicjowane przez
Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
2. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) opis wpływu zmiany na sposób dowożenia uczniów
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia) na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:
a) zmiany zasad finansowania zamówienia,
b) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób
trzecich
c) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT
obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy,
d) zmiany sposobu wykonania zobowiązania, w tym terminu realizacji umowy, o ile zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiającego lub konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy.
5. W przypadku uznania, iż przedłożone dokumenty potwierdzają spełnienie przesłanek do zwiększenia
wynagrodzenia strony zawrą stosowne porozumienie pod warunkiem, iż zmiany te Wykonawca wprowadził
zgodnie z obowiązującym prawem i udowodni, iż to uczynił stosownymi dokumentami. W przypadku
wprowadzenia zmian w terminie późniejszym, wynagrodzenie określone w niniejszej umowie zostanie
zmienione od daty wprowadzenia zmian przez Wykonawcę w oparciu o przedstawione dowody.
6. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:
a) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych
zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem,
że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie;
b) zmiany Podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod
warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia; ocena spełniania warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na
moment składania ofert lub zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę;
c) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie,
których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej
interpretacji;
d) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych
od przyjętych
w specyfikacjach i dokumentacji przetargowej, skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy
przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
e) wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację wykonania zamówienia;
7. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy spowodowanych
działaniem siły wyższej.
8. Przez siłę wyższą rozumie się powstałe po zawarciu Umowy nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne w stosunku
do Strony, które istotnie utrudnia albo uniemożliwia wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających
z Umowy, a którego wystąpienia z dochowaniem należytej staranności, dana Strona nie mogła przewidzieć
ani mu zapobiec. W szczególności dotyczy to nadzwyczajnych i powszechnych zaburzeń życia zbiorowego
(np. działania wojenne, powszechne strajki, ataki terrorystyczne), nadzwyczajne działania sił przyrody (np.
trzęsienia ziemi, powodzie, epidemie i pandemie, susze), a także zarządzenia władz publicznych wydawane
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w związku ze zwalczaniem skutków powszechnego zagrożenia życia albo zdrowia publicznego (np. ustawy,
uchwały, rozporządzenia czy też innego aktu władzy publicznej czy też samorządowej).
9. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana jest
niezwłocznie poinformować o tym drugą Stronę za pośrednictwem e-mail, najpóźniej w terminie 5 dni od
wystąpienia siły wyższej dotyczącej danej Strony, a następnie na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od
wystąpienia siły wyższej dotyczącej danej Strony. W piśmie tym winien być wskazany przewidywany czasu
trwania przeszkody w realizacji obowiązków wynikających z Umowy.
10. Brak powiadomienia lub zwłoka w powiadomieniu drugiej Strony o wystąpieniu danej siły wyższej
spowoduje, iż Strona ta nie będzie mogła skutecznie powoływać się na działanie danej siły wyższej jako
przyczynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.
11. W przypadku wystąpienia siły wyższej zgłoszonej przez Stronę, Strony podejmą możliwe działania w celu
zminimalizowania jej skutków oraz podejmą negocjacje w przedmiocie możliwego dostosowania realizacji
Umowy w warunkach zmienionych działaniem siły wyższej. Negocjacje te nie mogą trwać dłużej niż 30 dni
od dnia zgłoszenia występującego stanu siły wyższej przez Stronę, chyba, że Strony uzgodnią na piśmie ich
przedłużenie.
12. W przypadku zgłoszonego przez Stronę stanu siły wyższej, który utrzymuje się ponad 30 dni od dnia
zgłoszenia występującego stanu siły wyższej przez Stronę oraz gdy upłynął bezskutecznie ustalony okres
negocjacji zmian warunków Umowy, każda ze Stron może w terminie 30 dni od tego momentu odstąpić od
Umowy ze skutkiem na przyszłość.
13. Strony oświadczają, że w czasie zawierania niniejszej Umowy występuje stan epidemii związanej
z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski koronawirusa SARS-CoV-2. Stan ten jednak w chwili zawierania
Umowy nie stanowi zdefiniowanej w Umowie siły wyższej, przy czym może to ulec zmianie po zawarciu
Umowy, a zdarzenia związane z powyższym stanem powstałe po zawarciu Umowy (np. nowe zarządzenia
władz publicznych, eskalacja epidemii) będą oceniane pod kątem ewentualnego występowania
zdefiniowanych przesłanek siły wyższej."
W sytuacji zamknięcia szkół Zamawiający zwolniony będzie z obowiązku zapłaty, w takim zakresie,
w jakim Wykonawca nie zrealizuje żadnych kursów. Dotyczy to także sytuacji wystawienia biletów
jednorazowych jak i biletów miesięcznych. W przypadku niezrealizowania przewozów w danym
miesiącu w części, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty jedynie w części, w jakiej przewozy
zostały faktycznie zrealizowane.
14. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego.
15. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury zmian umowy
w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od daty zdarzenia, uzasadniającego wniosek pod rygorem utraty prawa
żądania zmian.
16. Strony umowy są zobowiązane do wszczęcia negocjacji w siedzibie Zamawiającego w terminie 5 dni od daty
otrzymania wniosku, w celu zgodnego określania zakresu zmian umowy przy założeniu obiektywnego
wystąpienia przesłanek
17. Zmiana osobowa listy dowożonych dzieci oraz zmiana harmonogramu w przypadkach, o których mowa w §
1 ust. 2,3,4 i 7 następuje w formie pisemnego powiadomienia bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy.
18. Zmiana pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług oraz zmiana wykazu osób zatrudnionych przez
Wykonawcę do realizacji zadania następuje w formie pisemnego powiadomienia bez potrzeby sporządzania
aneksu do umowy – po spełnieniu warunków określonych w procedurze o udzielenie zamówienia
publicznego i po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.
19. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zmianie
danych zawartych w umowie: zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, zmianie osób
reprezentujących Wykonawcę, ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, likwidacji firmy Wykonawcy.
20. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych w umowie,
wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi Strony
uznaje się za doręczoną.
21. Wszystkie powyższe postanowienia niniejszego § 10 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę; nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
22. Zmiany mogą być dokonane tylko, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
§ 11
Rozwiązanie umowy
1.

Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
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2.
3.
4.

5.
6.

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 ustawy Pzp i art. 455 ustawy Pzp,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
W przypadku odstąpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 ustawy Pzp
i art. 455 ustawy Pzp, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w wypadku gdy:
1) mimo podpisania umowy Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy lub przerwał jej
realizację na chociażby 1 dzień,
2) dojdzie do utraty przez Wykonawcę uprawnień lub zezwoleń koniecznych do wykonania umowy,
3) nieposiadania przez Wykonawcę aktualnych polis ubezpieczeniowych od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC),
4) innego rażącego naruszenia umowy lub przepisów prawa.
Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem.
Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§ 12
Zobowiązanie wykonawcy do zatrudnienia na umowę o pracę

1. Wykonawca (lub podwykonawca Wykonawcy) zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących w toku realizacji Umowy funkcji kierowcy.
2. Wykonawca niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się w trakcie trwania Umowy do zatrudniania na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących w toku jej realizacji czynności, o których mowa w ust. 1
powyżej.
3. Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia przestrzegania ww. zobowiązania do zatrudniania na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących w toku realizacji Umowy czynności, o których mowa w ust. 1
Umowy przez podwykonawców.
4. 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 osoby wykonującej wskazane w ust. 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.
5. Na każde wezwanie Zamawiającego w toku realizacji Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu,
w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 10 dni roboczych od daty otrzymania wezwania
wszystkie lub niektóre dokumenty w zakresie objętym żądaniem Zamawiającego:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby
wykonującej czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie
umowy o pracę, rodzaju 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 osoby wykonującej 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 obowiązującymi
przepisami prawa (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników, itp.).
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;
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d) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.
§ 13
Podwykonawcy
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. W przypadku zmiany podwykonawcy, jeśli Wykonawca w procedurze udzielenia zamówienia publicznego,
w wyniku którego zawarto niniejszą umowę, posłużył się osobą lub osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia ze strony podwykonawcy, musi wykazać, że nowy podwykonawca również posiada stosowne
kwalifikacje zawodowe zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wymagane przez Zamawiającego
w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego będącego przedmiotem umowy. Powyższe zmiany winne
zostać zatwierdzone przez Zamawiającego w formie pisemnej.
3. 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 Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy usługi.
4. Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi, w przypadku, gdy powierzone usługi nie spełniają wymagań określonych w SWZ.
5. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy nie zgłosi na
piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonych umów o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty
ich przedłożenia, oznacza akceptację ich przez Zamawiającego.
8. Przepisy w/w stosuje się do zmian w umowach o podwykonawstwo.
9. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi wobec
Zamawiającego pełną
odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach i w terminie
określonym w umowie. W przypadku nieuregulowania umówionego wynagrodzenia dla podwykonawcy
przez wykonawcę, a zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio podwykonawcy Wykonawca zobowiązuje
się do bezzwłocznego zwrotu, na pierwsze żądanie całości umówionego wynagrodzenia wypłaconego
podwykonawcy powiększonego o odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
1.

§ 14
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności,
zapoznał się z dokumentacją postpowania przetargowego.
Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji przedmiotu umowy.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
ustawy Prawo Przewozowe, ustawy o warunkach wykonywania krajowego transportu drogowego przewozu
osób, ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz Kodeksu Cywilnego.
W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji,
rozstrzygającym będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego..
Integralną część umowy stanowi załącznik zawierający:
1) SWZ
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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