Załącznik nr 9 do SIWZ
Umowa Nr GZO.271.2.2017
o zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz.2164, z późn.zm./ na wykonanie zadanie
pn. Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Jednorożec w roku szkolnym 2017/2018,
2018/2019 wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu (również w
trakcie ich wsiadania i wysiadania z pojazdu)
zawarta w dniu ….......................... w Jednorożcu pomiędzy Gminnym Zespołem Oświaty w
Jednorożcu
ul. Odrodzenia 14, NIP 761-106-73-33 REGON: 550447502 reprezentowanym przez Wojciecha
Łukaszewskiego – Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a
…............................................................................................................................................................
...........................
reprezentowanym przez:
…............................................................................................................................................................
...........................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą",
o następującej treści

1.

§1
Zamawiający w ramach niniejszej zleca Wykonawcy wykonanie usługi w zakresie dowożenia
dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Jednorożec na następujących trasach:

1)

I Trasa
Jednorożec – Żelazna Rządowa – Jednorożec, długość trasy 35 km, 2 kursy dziennie,
Łączna dzienna długość trasy 2 x 35 km = 70 km

2)

II Trasa
Jednorożec – Parciaki – Dynak – Jednorożec, długość trasy 31 km, 2 kursy dziennie,
Łączna dzienna długość trasy 2 x 31 km = 62 km

3)

III Trasa wariant I
Jednorożec – Małowidz – Połoń – Jednorożec, długość trasy 25 km, 3 kursy dziennie,
Łączna dzienna długość trasy 3 x 25 km = 75 km
III Trasa wariant II
Jednorożec – Połoń - Małowidz – Ulatowo Słabogóra – Ulatowo Dąbrówka – Jednorożec, dł.
trasy 30 km,
1 kurs dziennie,
Łączna dzienna długość trasy 1 x 30 km = 30 km
Razem 4 kursy dzienne – 105 km.

4)

IV Trasa
Jednorożec – Lipa – Jednorożec, długość trasy 18 km, 2 kursy dziennie,
Łączna dzienna długość trasy 2 x 18 km = 36 km

5)

V Trasa
Jednorożec – Budy Rządowe – Jednorożec, długość trasy 21 km, 3 kursy dziennie,
Łączna dzienna długość trasy 3 x 21 km = 63 km

6)

VI Trasa
Jednorożec – Małowidz – Ulatowo Słabogóra – Jednorożec, długość trasy 18 km, 2 kursy
dziennie,
Łączna dzienna długość trasy 2 x 18 km = 36 km

7)

VII Trasa
Jednorożec – Kobylaki – Ulatowo Dąbrówka – Ulatowo Słabogóra – Jednorożec, długość trasy
32 km, 2 kursy dziennie,
Łączna dzienna długość trasy 2 x 32 km = 64 km

8)

VIII Trasa
Jednorożec – Olszewka – Jednorożec, długość trasy 27 km, 2 kursy dziennie,
Łączna dzienna długość trasy 2 x 27 km = 56 km

9)

IX Trasa
Jednorożec – Drążdżewo Nowe – Jednorożec, długość trasy 11 km, 2 kursy dziennie,
Łączna dzienna długość trasy 2 x 11 km = 22 km
X Trasa
Żelazna Rządowa – Parciaki
Parciaki – Żelazna Rządowa, długość trasy 116 km, 4 kursy dziennie

2.

Łączna długość tras: około 610 km dziennie i może się wahać do 10% w zależności od ustaleń na
początku roku szkolnego z dyrektorami szkół.

3.

Dzieci wsiadają i wysiadają przy przystankach PKS-u i w dodatkowo ustalonych miejscach.

4.

Zamawiającemu przysługuje prawo do zmian tras przewozu, w tym ich długości, ilości punktów
zbornych i liczby przewożonych uczniów, w wyniku zmian organizacyjnych m.in. procesu
wygaszania Publicznego Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Jednorożcu powodujących
zmniejszenie liczby dowożonych uczniów, a przez to również tras dowozów oraz innych
zmian, których strony nie mogły przewidzieć w chwil zawarcia umowy, co nie będzie
stanowić zmiany postanowień niniejszej umowy.

5.

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie: czynności kierowców obsługujących pojazdy dowożące
uczniów do szkół na terenie gminy Jednorożec, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku –
Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.1666 ze zm.).

6.

Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej będą
zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku –
Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.1666 ze zm.).

7.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczęciem usługi przedłożył potwierdzenia
zawarcia umów o pracę (wzór potwierdzenia stanowi załącznik do niniejszej umowy) oraz na
każde wezwanie Zamawiającego przez cały okres ich realizacji składał Zamawiającemu
oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w ust.1.

8.

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie

krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie
umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami
wykonującymi czynności, o których owa w ust.1. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany
do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.
9.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób
przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez
wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek
i należytych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być
przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub
podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w ust.5 w
terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust.8 będzie traktowane jako
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować
będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 17 ust.1 pkt 10 niniejszej
umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia
umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art.22 § 1
ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.

1.

§2
Dowożenie realizowane będzie w dni nauki szkolnej tj. od poniedziałku do piątku, z
wykluczeniem okresu ferii zimowych, wakacji letnich oraz dni ustawowo wolnych od nauki.

2. Termin rozpoczęcia dowożenia: 1 września 2017 r.
3. Termin zakończenia dowożenia: 30 czerwiec 2019 r.
4. Wykonawca dokonywał będzie przewozu uczniów według szczegółowego harmonogramu,
który będzie uzgadniany z dyrektorem Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu i dyrektorem
Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dwa razy w roku, w terminach zmiany planu
zajęć lekcyjnych.
5. W przypadkach szczególnych potrzeb szkół -dowożenie może odbywać się także w inne dni za
wcześniejszym 3-dniowym powiadomieniem Wykonawcy.
6. Organizację dowożenia w dniu rozpoczęcia roku szkolnego i dniu zakończenia zajęć
szkolnych określą dyrektorzy szkół oddzielną informacją.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi przewozowej pojazdami spełniającym
wymagania do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej oraz do posiadania wymaganych
dokumentów potwierdzających ich właściwy sten techniczny.
2. Kierowca pojazdu musi posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania autobusami.
3. Wykonawca obowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC na wypadek szkód wyrządzonych
osobom trzecim na skutek nienależytego wykonania przyjętych przez siebie obowiązków.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej opieki dzieciom w trakcie
wchodzenia i wychodzenia z pojazdu oraz w czasie przejazdu.
5. Opieka wychowawcza nad dziećmi przewożonymi transportem Wykonawcy sprawowana
będzie przez Zamawiającego, który poprzez dyrektora Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu
i dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jednorożcu taką opiekę zorganizuje.

6. W przypadku awarii związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy -Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia transportu zastępczego o nie niższym standardzie i bez
dodatkowych opłat obciążających Zamawiającego, zgodnie z terminem zaoferowanym w
formularzu oferty.
7. W przypadkach kiedy Wykonawca nie będzie wywiązywał się z obowiązków zawartych w niniejsze]
umowie, Zleceniodawca może wynająć transport zastępczy a kosztami tego wynajmu obciążyć
Wykonawcę Czas podstawienia transportu zastępczego przez Wykonawcę określa się na ….. minut od
momentu awarii pojazdu.
8. Wykonawca może powierzyć wykonanie zadania lub jego części podwykonawcy.

1.

§4
Za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie netto ……………….…….. zł, (słownie ………..……… zł ) za każdy faktycznie
przejechany kilometr dowozu wg odległości dla poszczególnych tras podanych, w § 1.
Wynagrodzenie brutto ……………….…….. zł, (słownie ………..……… zł ) za każdy faktycznie
przejechany kilometr dowozu wg odległości dla poszczególnych tras podanych, w § 1.

2.

Cena brutto określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją
przedmiotu umowy.

3.

W przypadkach koniecznego dowozu w dniach innych niż normalne dni nauki szkolnej,
wynagrodzenie liczone będzie analogicznie.

4.

W przypadku koniecznego dodatkowego dowozu na trasach innych niż podanych w § 1,
wynagrodzenie liczone będzie za faktycznie przejechane kilometry wykazane przez
Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego.

5.

Rozliczenie następować będzie w okresach dwutygodniowych, fakturą wystawianą przez
Wykonawcę na adres płatnika, którym będzie Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu.

6.

Strony ustalają 14 dniowy termin płatności po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury.

§5
1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wymienionym w pkt .... oferty realizację części
usługi.
2. Wykonawca wskaże przed przystąpieniem do wykonania zamówienia nazwę firmy oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację
umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych
o których mowa w ust.1, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców,
którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację umowy.
4. Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania podwykonawcy w
takim samym zakresie jak za działania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania własne.
6. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
7. W przypadku istnienia usług wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych
podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest przed przedłożeniem Zamawiającemu faktury

na zrealizowaną usługę, dołączyć:
a) potwierdzenie przelewu z konta wykonawcy na należność będącą przedmiotem umowy z
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą,
b) oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku nierozliczonych
należności z tytułu prac podzleconych ze strony Wykonawcy w ramach niniejszej umowy.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością,
zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania płatności w terminach określonych w § 4 ust.6.
§7
1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:
1) za odstąpienie w całości lub w części od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4;
2) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4;
3) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4, za każdy dzień zwłoki;
4) za nie przedłożenie Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,5%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4;
5) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów, o których mowa w
§ 2 pkt 1 i 2 - 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 za każdy dzień opóźnienia;
6) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2, za każdy dzień opóźnienia;
7) w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa §4 za każdy przypadek
nieprzedłożenia (na żądanie Zamawiającego) do wglądu kopii umów o pracę albo nieprzedłożenia
oświadczenia o zatrudnianiu na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia,
2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia
przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4;
3. Kary umowne mogą być potracone z wynagrodzenia Wykonawcy - z należności wykazanej w
fakturze (fakturach), a w przypadku braku należności Wykonawcy w formie wynagrodzenia,
Wykonawca zapłaci karę w terminie 1 4 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania od
Zamawiającego.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w
Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda w odniesieniu do podstawy naliczenia kary umownej
przewyższy wysokość tej kary.
§8
1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone bez zgody stron
na rzecz osób trzecich.
§9
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy w zakresie:
- opisu przedmiotu zamówienia i jego cech oraz sposobu i terminu jego realizacji,
- zmiany stawek podatku od towarów i usług,
- zmiany nazwy zadania,
- zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy/Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa,
- zmiany nr rachunku bankowego Wykonawcy, na który jest płacone wynagrodzenie,
- koniecznością sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich.
2. Zmiana umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
3. Zmiana postanowień umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak
i Zamawiający.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

