
     

Załącznik nr 9 do SIWZ 
WZÓR część 3 

 
UMOWA Nr .................... 

zawarta w dniu ........................ w Przywidzu 
pomiędzy: 

 
Nabywcą Gminą Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz NIP 591 12 92 435 Odbiorca Urząd 
Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną 
przez Marka Zimakowskiego – Wójta Gminy Przywidz 
 
oraz 
 
.................................................................................. 
 
.................................................................................. 
 
 
reprezentowaną przez: 
................................ 
................................ 
 
zwanym dalej "Wykonawcą" 
 
REGON: ....................... 
 
NIP: .............................. 
 
KRS: ............................. 

 
§1. 

Przedmiot umowy dotyczy: wykonania usługi transportu uczniów do szkoły specjalnej w Warczu 

oraz OREW w Trąbkach Wielkich wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu. 

 
§2. 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu umowy w terminie od dnia podpisania 
umowy do końca 2017 roku. Dowóz i odwóz uczniów należy zapewnić w dni nauki szkolnej 
przewidziane organizacją roku szkolnego określonego przez Ministra Edukacji Narodowej oraz 
zmianami ustalonymi decyzją dyrektorów szkół w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.  
 

§3. 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środki transportu w celu przewozu uczniów do szkoły   

z miejscowości w której zamieszkują oraz ze szkoły do miejscowości zamieszkana. 

2. Wykonawca będzie realizował dowóz uczniów minibusem o liczbie miejsc nie mniejszej niż 15 osób. 

3. Ewentualny dojazd do  przystanku początkowego i powrót po zakończeniu dowozu oraz dodatkowe 

przejazdy poza wyznaczonymi kursami nie objęte niniejszą umową nie będą płatne przez 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca dokona ubezpieczenia przewożonych osób na swój koszt. 

5. Wykonawca do realizacji niniejszej umowy wyznaczy kierowców posiadających odpowiednie 

kwalifikacje. 

6. Wykonawca oświadcza, że środki transportu przy pomocy, których realizowana będzie umowa mają 

ważne przeglądy techniczne jak również posiadają opłacone składki OC,NW. 

7. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych  
z wykonywaniem usług. Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania usług zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu pisemną listę pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 
wykonujących czynności o których mowa w ust. 7 zawierającą imiona i nazwiska tych osób oraz rodzaj 
czynności wykonywanych przez tych pracowników. Powyższa lista zawierać będzie również imiona i 



     

nazwiska oraz rodzaj czynności wykonywanych przez pracowników podwykonawcy lub dalszych 
podwykonawców ze wskazaniem przez którego podwykonawcę, dalszego podwykonawcę dany 
pracownik jest zatrudniony. W przypadku gdy czynności o których mowa wyżej wykonywane będą 
przez innych pracowników, niewskazanych na powyższej liście, Wykonawca zobowiązany będzie 
przed przystąpieniem tych pracowników do pracy do przedstawienia Zamawiającemu zaktualizowanej 
listy pracowników. Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia w każdym czasie, podczas 
realizacji umowy niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynności, o których mowa w ust. 7 
wykonywane są przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.   

 
§4. 

1. Podstawą opracowania planu przewozu będzie harmonogram uzgodniony z Zamawiającym 

zawierający; 

- trasy przewozu, 
- liczbę przewożonych uczniów, 
- godziny dowozu i odwozu uczniów. 
2.  Zmiana zadań rzeczowych ujętych w planie przewozu dla ważności, wymaga uzgodnień pomiędzy 

Wykonawcą a upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. 

3. Osobą z ramienia Urzędu Gminy odpowiedzialną za realizację zamówienia jest: Grażyna Kłęk tel. 

58 6825 994, e-mail: oswiata@przywidz.pl. 

 
§5. 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy i przyjmuje 

zamówienie do realizacji bez zastrzeżeń. 

2. Pojazdy  jakimi będzie świadczona usługa przewozowa muszą być oznaczone w sposób 

przewidziany dla oznakowania autobusów przewożących dzieci szkolne a stan techniczny pojazdów 

odpowiadający wymogom stawianym do pojazdów przewożących osoby. 

3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi terminowo według harmonogramu. 

4. W przypadku niemożności wykonania umowy z powodu braku pojazdu spowodowanego awarią, 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym przedstawiciela Zamawiającego  

i zapewnić transport zastępczy, którego wprowadzenie nie wpłynie na zmianę wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Z chwilą przerwania świadczeń usług przewozowych przez Wykonawcę, Zamawiający zapewni 

funkcjonowanie komunikacji na koszt Wykonawcy.                                                               

 
§6. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną w przetargu ofertą Wykonawcy ustala się 

wynagrodzenie za 1 kilometr usługi transportowej: 

wartość brutto za 1km:  

słownie:  

2. Zamawiający zabezpiecza finansowanie zamówienia do kwoty ……….. zł brutto. 

3. Faktura będzie wystawiona na Nabywca: Gmina Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, NIP 

591 12 92 435 Odbiorca Urząd Gminy Przywidz ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz. 

4. Płatność będzie dokonana w ciągu …. dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury wystawionej 
w cyklu miesięcznym, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, na konto Wykonawcy podane 
na fakturze.  
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie przejechane kilometry na podstawie rozliczeń 

miesięcznych. 

 
§7. 

Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy. 

 
§8. 

1. Strony uzgadniają że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach: 



     

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, 50 złotych za każde spóźnienie powyżej 30 min., wynikłe 

z winy Wykonawcy w stosunku do ustalonego rozkładu jazdy, 

b) 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 3 umowy w razie odstąpienia od umowy 
przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia Zamawiającemu ustawowych odsetek za zwłokę  

w zapłacie faktur. 

4. Zastrzeżenie zapłaty kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia przez każdą ze stron 

odszkodowania na zasadach ogólnych, w razie powstania szkody przekraczającej wartość 

zastrzeżonej kary umownej oraz w przypadku powstania szkody  spowodowanej innymi 

okolicznościami niż wskazane w ust. 2. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

 
§9. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy: 

a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem usług ponad 10 dni, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 

b) Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z umową oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego, 

c) Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami bez zgody Zamawiającego, 

d) Wykonawca nie dokona rozliczeń finansowych z podwykonawcami, 

e) Wykonawca popada w stan likwidacji bądź stan upadłości, 

f) Wykonawca utraci uprawnienia do wykonywania krajowego przewozu osób 

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 

przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie prawo żądania wynagrodzenia naliczonego za wykonaną 

część usług. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie do 60 dni od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach je uzasadniających i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia. 

4. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej 

przez Wykonawcę. 

 

§10. 

1. Zamawiający przewiduje następujące warunki dokonania zmian postanowień niniejszej umowy: 

1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów  

i usług (VAT), 

2) zmiana osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych, 

3) zmiana osób wymienionych w umowie, przy pomocy których Zamawiający lub Wykonawca realizują 

przedmiot umowy (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe), pod warunkiem, że osoby 

te będą spełniały wymagania określone w SIWZ, 

2. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych w ust. 

1 i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 
 

§11. 
1. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem 

niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. 

3. Wszelka korespondencja wysłana przez Zamawiającego do Wykonawcy na adres wskazany  

w niniejszej umowie będzie traktowana za skuteczną. 



     

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy  Kodeksu cywilnego 

oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

   WYKONAWCA             ZAMAWIAJĄCY 


