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Wzór Umowy 

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

zawarta w dniu ..................................... w Czernikowie  

pomiędzy  

Gminą Czernikowo  z siedzibą w Czernikowie (kod: 87-640) ul. Słowackiego 12 

NIP: 879-24-66-869  REGON: 910866761 

reprezentowaną przez: 

Zdzisława Gawrońskiego – Wójta Gminy Czernikowo 

przy kontrasygnacie 

Ewy Olkiewicz - Skarbnika Gminy 

zwaną dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym” 

a 

.................................................................................................................................................................... 

NIP: ...............................................  REGON: ………………………………… 

reprezentowanym przez 

............................................................-.................................................................. 

zwanym(ą) dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą” 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na postawie ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 

oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym. 

Na podstawie art. 647
1
 § 1 Kodeksu Cywilnego strony ustalają, że przedstawiony w ofercie zakres 

dostaw Wykonawca będzie wykonywał ……………………... 
(w przypadku zgłoszenia podwykonawców obowiązywać będzie § 2 umowy)

 

§ 1 

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych z realizacją usług 

w zakresie przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych w roku szkolnym 

2018/2019. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do odpłatnego wykonania stałe przewozy uczniów 

z miejsca ich zamieszkania oraz z wyznaczonych przystanków do placówek oświatowych na 

terenie gminy Czernikowo, określonych w ust. 3 i z powrotem, zgodnie z warunkami zawartymi w: 

1) niniejszej umowie, 

2) ofercie Wykonawcy, 

3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Przewóz będzie realizowany w dni zajęć szkolnych do następujących placówek oświatowych: 

1) Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie ul. Gimnazjalna 1, 87-640 Czernikowo, 

2) Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Czernikowie 

ul. Szkolna 15, 87-640 Czernikowo, 

3) Szkoła Podstawowa im. Tony Halika w Osówce, 87-632 Osówka, 

4) Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu, 87-640 Czernikowo. 
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4. Wykonawca nie ma prawa przekazywać ani zlecać innym podmiotom prowadzenia w całości lub 

w części usług będących przedmiotem niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Wykonawca ma prawo do odpłatnego przewozu innych pasażerów pod warunkiem zapewnienia 

miejsc siedzących wszystkim przewożonym uczniom. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

szkodę wyrządzoną przewożonym osobom trzecim w zakresie określonym w ustawie z dnia 

15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz 

w Kodeksie Cywilnym. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,  

2) w dniu rozpoczęcia świadczenia zleconych usług przewozowych dysponować będzie siłami 

i środkami niezbędnymi do ich realizacji. 

7. Pojazdy służące do przewozu uczniów powinny spełniać wymagania techniczne określone 

w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1260 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób oraz powinny 

być objęte ubezpieczeniem OC i NNW. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przez okres trwania niniejszej umowy posiadać ważną polisę 

ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

obejmującą odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy za szkody na osobie lub w mieniu 

wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

9. Szczegółowy wykaz tras dowozu i odwozu uczniów określa Harmonogram przywozu i odwozu 

uczniów szkół podstawowych i Zespołu Szkół w gminie Czernikowo. 

10. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności 

w trakcie realizacji zamówienia: 

 kierowanie pojazdami przewożącymi uczniów do placówek oświatowych, 

tj. osób wykonujących czynności w realizacji zamówienia polegające na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.), o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach 

prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. 

11. 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 ust. 10 

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 w miejscu wykonywania świadczenia. 

12. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) SIWZ,  

2) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami złożonymi wraz 

z ofertą,  

3) harmonogram przywozu i odwozu uczniów szkół podstawowych i Zespołu Szkół w gminie 

Czernikowo, 

4) wykaz przystanków autobusowych, do których i z których dowożeni są uczniowie oraz 

prognozowana ilość uczniów uprawnionych do dowozu. 
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§ 2 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że 

posiadają oni wymagane zezwolenia i kwalifikacje oraz dysponują środkami transportu 

umożliwiającymi wykonywanie postanowień niniejszej umowy w sposób zgodny z jej treścią 

i odpowiednimi przepisami prawa.  

2. Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, zawierając umowy w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich 

pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 

własne jak i jego pracowników. 

4. Wykonawca za zgodą Zamawiającego może: 

a) dokonać zmiany podwykonawcy; 

b) zrezygnować z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia;  

c) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; 

d) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pomimo niewskazania w ofercie 

części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.  

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedkładania 

Zamawiającemu poświadczonych przez siebie za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów 

o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od ich 

zawarcia. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

usługi, Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, 

której przedmiotem są usługi, poinformuje o tym Wykonawcę wzywając go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

8. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, zgłosi 

pisemny sprzeciw do tej umowy i jej zmiany w sytuacji, gdy podwykonawca nie posiada 

stosownych zezwoleń i wpisów do właściwych rejestrów umożliwiających wykonywanie 

postanowień umowy w sposób zgodny z jej treścią i odpowiednimi przepisami prawa. 

9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo z podwykonawcą lub umowy o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą, 

której przedmiotem są usługi i jej zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 8, będzie 

jednoznaczne z akceptacją tej umowy i jej zmiany przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający co najmniej do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tej umowy 

bądź z umów o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowiązany) do żądania od 

Wykonawcy wszelkich informacji oraz niezbędnych oświadczeń i dokumentów pozwalających 

ustalić zasadność lub wysokość ewentualnych roszczeń podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, w tym w szczególności umów, potwierdzeń zapłaty, korespondencji itp. 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
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umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia na usługi. 

12. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 11 nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy usługi. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłączenie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11. W terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej 

informacji, Wykonawca może zgłosić Zamawiającemu pisemne uwagi dotyczące zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. . W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o której mowa w ust. 11, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 11, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego. 

19. Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod względem 

wymaganych kwalifikacji, a także za jakość i terminowość usług przez nich wykonanych, jak za 

działania własne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, 

które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

20. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rzecz podwykonawcy (lub dalszego 

podwykonawcy) jakiejkolwiek części wynagrodzenia, Wykonawca zwróci Zamawiającemu całą 

zapłaconą podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotę wraz z odsetkami liczonymi, jak za 

opóźnienie w zapłacie należności cywilnych, od dnia zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiającemu oraz pokryje wszelkie koszty z tym 

związane, tj. w szczególności koszty pozyskania pieniędzy, przekazania, korespondencji, obsługi 

prawnej. 

21. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom stosownie do art. 647
1
 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej 

zapłaty za te usługi Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać zwrotu zapłaconego 

wynagrodzenia wraz z odsetkami liczonymi, jak za opóźnienie w zapłacie należności cywilnych, 

od dnia zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty 

Zamawiającemu oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi, w całości od Wykonawcy. 
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22. Zamawiający może potrącić swoją wierzytelność względem Wykonawcy z dowolnej 

wierzytelności Wykonawcy w szczególności z wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia. 

23. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi, a także umowy o podwykonawstwo 

z dalszymi podwykonawcami muszą być zawierane na zasadach, o których mowa w niniejszym 

paragrafie. 

24. W przypadku wykonywania usług przez podwykonawców warunkiem zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 5 umowy, będzie spełnienie wymogów określonych w § 6 

ust. 6 i 7 niniejszej umowy. 

§ 3 

Okres obowiązywania umowy 

Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:  

1) termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – 03 września 2018 roku  

2) termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - 21 czerwca 2019 roku. 

§ 4 

Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) dostarczenie uzgodnionego i zatwierdzonego harmonogramu przywozów i odwozów, 

2) dostarczenie informacji o zmianach dotyczących ilości przewożonych uczniów, przystankach 

i godzinach dowozu i odwozu uczniów, 

3) zapewnienie na każdej trasie na własny koszt opiekunów dla dowożonych uczniów. 

Opiekunowie wyznaczeni przez Zamawiającego mają prawo do bezpłatnych przejazdów 

w czasie wykonywania opieki. 

4) terminowe dokonywanie płatności zgodnie z harmonogramem i ceną ustaloną w wyniku 

przetargu. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) posiadanie środków transportu w wielkości umożliwiającej prawidłowe wykonanie 

przedmiotu umowy posiadających homologację, aktualne badania techniczne i aktualne 

ubezpieczenie OC i NNW, 

2) zatrudnienie do przewozu uczniów na podstawie umowy o pracę kierowców posiadających 

uprawnienia do kierowania pojazdami oraz posiadających kwalifikacje do przewozu osób 

zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, 

3) wykonywanie usług przewozowych uczniów zgodnie z grafikiem przewozów opracowanym 

przez Wykonawcę i przedłożonym do zaakceptowania Zamawiającemu w terminie do 7 dni 

przed rozpoczęciem przewozów, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie 

stanowić załącznik do umowy, przy zachowaniu przepisów powszechnie obowiązujących 

dotyczących wykonania tego rodzaju usług, 

4) zapewnienie przewożonym uczniom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny, 

w tym miejsc siedzących oraz wygody i należytej obsługi, a w szczególności czystości, 

estetyki wewnątrz i na zewnątrz pojazdów, 

5) informowanie Zamawiającego o istotnych dla prawidłowego świadczenia usług 

przewozowych utrudnieniach, 

6) w przypadku awarii pojazdu świadczącego przewóz niezwłoczne podstawienie pojazdu 

zastępczego spełniającego wymagania techniczne w czasie wskazanym w ofercie tj. w ciągu 

____ minut, 

7) odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie pojazdów, 

8) terminowe wykonywanie usług zgodnie z dostarczonym harmonogramem. 
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3. Wykonawca nie może przystąpić do wykonania usług będących przedmiotem umowy bez 

obecności opiekunów.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonywania usług 

transportowych krajowego drogowego przewozu osób. 

5. Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy z pełną znajomością tras przewozu 

i warunków na nich panujących. 

6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny pojazdów, wykorzystywanych 

do świadczenia usług w zakresie przewozu uczniów. 

7. Wykonawca odpowiada za szkodę wynikłą wskutek opóźnionego przejazdu lub odwołania kursu 

środka przewozowego, jeżeli szkoda wynikła z jego winy lub rażącego niedbalstwa. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z ruchu jego pojazdów oraz za 

wszelkie szkody, na które w wyniku wykonania lub niewykonania usług przewozowych zostaną 

narażeni przewożeni uczniowie. 

9. W przypadku zastrzeżeń dotyczących stanu technicznego pojazdu Zamawiający ma prawo do 

zlecenia przeprowadzenia badań technicznych przez wskazaną przez siebie stację kontroli 

pojazdów. W razie potwierdzenia nienależytego stanu technicznego pojazdu Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie podstawić pojazd zastępczy spełniający wymagania określone 

w § 1 ust. 7 w czasie wskazanym w § 4 ust. 2 pkt 6 oraz poniesie koszty przeprowadzonych badań 

diagnostycznych. 

10. W razie zaprzestania świadczenia usług lub nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia 

usług przewozowych w terminie określonym w § 3 umowy lub stwierdzenia przez Zamawiającego 

niewykonania obowiązku określonego w § 4 ust. 2 pkt 6 Zamawiający będzie uprawniony do 

powierzenia wykonania usług przewozu uczniów innemu wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje 

się do zapłaty całości kosztów związanych z wykonaniem przewozów zastępczych. Koszty 

związane z wykonaniem przewozów zastępczych zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w § 5 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany grafiku przewozów w przypadku zmian w organizacji 

pracy placówek oświatowych, a w szczególności wynikających ze zmian planu zajęć oraz zmiany 

wyznaczonych przystanków. O wszelkich zmianach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 

Wykonawcę.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji umowy w szczególności w zakresie: 

1) punktualności przewozów, 

2) jakości usług przewozowych świadczonych przez Wykonawcę, 

3) oznakowania pojazdów, 

4) ogrzewania i warunków sanitarnych, 

5) sprawdzenia uprawnień osób skierowanych do realizacji umowy. 

13. Jeżeli w roku realizacji zadania nastąpi zmiana tras dowozu lub ich ilość, Strony dokonają 

dodatkowych uzgodnień w celu zapewnienia bezpiecznego dowozu uczniów do odpowiedniej 

placówki oświatowej.  

14. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w § 1 ust. 10 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią 

działalności gospodarczej: 

1) 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, 
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datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) 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. 

15. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 1 ust. 10 czynności Zamawiający przewiduje 

sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej 

w § 7 ust. 2 niniejszej umowy. 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 § 1 ust. 10 czynności.  

16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

17. Zamawiający ma prawo wskazać dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, 

a Wykonawca ma obowiązek udostępnić tym osobom wszelką dokumentację przedmiotu umowy. 

18. Wykonawca nie może przenosić na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a w szczególności dotyczy to przeniesienia 

wierzytelności. 

19. Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy lub Podwykonawcom wynikających 

z umowy wymaga zgody Zamawiającego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub 

Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w celu umożliwienia wniesienia 

uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelności w tym wierzytelności przyszłej 

(w szczególności przelewu na zabezpieczenie) Zamawiający będzie mógł potrącić dowolną swoją 

wierzytelność przysługującą mu wobec zbywcy wierzytelności (Wykonawcy lub Podwykonawcy) 

wymagalną przed wymagalnością lub w dniu wymagalności zbytej wierzytelności 

z wierzytelnością przelaną. Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność przysługującą mu 

wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelność Zamawiającego stanie się wymagalna po uzyskaniu 

informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą także wierzytelności 

z tytułu kar umownych, odszkodowań należnych Zamawiającemu od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy. Wykonawca umieści odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi 

Podwykonawcami lub nabywcami wierzytelności. 

§ 5 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie za wykonanie usługi przewozu uczniów realizowane jest przez zakup biletów 

miesięcznych.  

2. Cena za jeden bilet miesięczny dla ucznia, zgodnie ze złożoną w postępowaniu przetargowym 

ofertą , wynosi ................... zł brutto (słownie złotych: .............................../100). 

3. Wartość zadania realizowanego zgodnie z niniejszą umową określa się na kwotę 

................................. zł brutto (słownie złotych: ................................................... /100). 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 ma charakter wynagrodzenia dla zakresu ustalonego 

w przetargu.  

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ceny biletu miesięcznego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości zamówienia w granicach 20 %. 
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7. W przypadku zmian podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie 

stosownie do aktualnie obowiązujących stawek 

§ 6 

Rozliczenia i płatności 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane usługi odbywać się będzie na podstawie 

wystawianych przez Wykonawcę faktur w okresach miesięcznych. 

2. Rozliczenie nastąpi za faktycznie sprzedaną ilość biletów miesięcznych w danym miesiącu 

z uwzględnieniem ceny jednostkowej wskazanej w ofercie. 

3. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktur 

przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca będzie zobowiązany do doręczenia faktur 

na co najmniej 21 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego 

terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas 

opóźnienia. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy. 

4. Faktury należy wystawiać na Gminę Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, 

NIP: 879-24-66-869. 

5. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo, zostanie zwrócona Wykonawcy. Okres 

płatności rozpocznie swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

6. W przypadku wykonywania usług w przez podwykonawców warunkiem zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 5 umowy, jest dołączenie do faktury przedkładanej 

Zamawiającemu oświadczeń podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców (wraz 

z kopiami wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez 

Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, 

podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) co najmniej o treści zgodnej ze wzorem 

zamieszczonym w Załączniku nr 2.1 do SIWZ. 

7. Brak zgodnego z prawdą oświadczenia o którym mowa w ust. 6 z kompletem dokumentów, 

stanowi podstawę do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie 

powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, a termin na 

zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli brak oświadczenia z kompletem 

dokumentów był jedyną podstawą wstrzymania płatności. 

§ 7 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień 

niniejszej umowy, obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne, naliczane 

w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku niewykonania usługi przewozu w danym dniu - w wysokości 1 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 3, 

b) w przypadku niewykonania jednego kursu - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 5 ust. 3, 

c) w przypadku zawinionego przez Wykonawcę opóźnionego przyjazdu – w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 3 umowy, 

d) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających 

z § 4 ust. 2 pkt 6 umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 5 ust. 3  za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania, 

e) w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 3. 
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2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

b) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą - za każdy dzień zwłoki liczonej 

od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

c) za nieprzedłożenie, w terminie wynikającym z umowy, poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500 zł 

(słownie złotych: pięćset) - za każdy dzień zwłoki, 

d) za brak we wskazanym terminie wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 

o podwykonawstwo, w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, w wysokości 500 zł 

(słownie złotych: pięćset) – za każdy dzień zwłoki, 

e) za dopuszczenie do wykonywania usług objętych przedmiotem umowy innego podmiotu 

niż Wykonawca lub zaakceptowany podwykonawca skierowany do ich wykonania 

zgodnie z zasadami określonymi Umową, w wysokości 5 000 zł (słownie złotych: pięć 

tysięcy) – za każdy taki przypadek. 

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 

10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 3. 

2. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: 

a) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 10 umowy - w wysokości 1 000 zł 

(słownie złotych: jeden tysiąc) za każdego pracownika objętego przedmiotowym 

obowiązkiem, który nie będzie zatrudniony przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku, 

b) nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 14 w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem 

kary umownej w wysokości 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy), 

c) w przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w § 4 ust. 14 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną 

za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w § 5 ust. 3. 

3. Każda z kar umownych wymienionych powyżej w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 jest niezależna od siebie, 

a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.  

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do 

zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 

umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

5. Wierzytelności z tytułu kar umownych zostaną potrącone z wierzytelności Wykonawcy, 

w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia. 

6. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§ 8 

Zmiana umowy 

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, zaakceptowanego przez obie Strony 

i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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2.  Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w przypadku 

wystąpienia następujących okoliczności: 

1) aktualizacji danych Wykonawcy lub Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy, zmianę adresu 

siedziby itp. 

2) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, 

wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 

3) zmiany zakresu usług, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące zmianę zakresu przedmiotu 

zamówienia, 

4) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany wielkości zamówienia (np. zwiększenie liczby 

linii komunikacyjnych w trakcie realizacji umowy), 

5) zmiany w składzie zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców w przypadku zaistnienia 

uzasadnionej konieczności wynikającej z uwarunkowań organizacyjnych, 

6) zmiany podatku od towarów i usług VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane 

do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie, 

7) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 

prawna, faktyczna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy. 

3.  Warunki dokonywania zmian: 

1) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 

2) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 

3) zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu 

art. 140 ust. 3 ustawy a dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części 

wykraczającej poza określenia przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, 

4) forma pisemna pod rygorem nieważności. 

4.  Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

5.  Dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są 

korzystne dla Zamawiającego. 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy jeżeli: 

a) Zamawiający nie zaakceptuje grafiku przewozów opracowanego przez Wykonawcę, 

b) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przewozów bez uzasadnionej przyczyny oraz 

nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

c) Wykonawca przerwał wykonywanie przewozów z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego na okres dłuższy niż 2 dni do którejkolwiek szkoły na terenie gminy, 

d) Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami lub 

nienależycie wykonuje usługi przewozowe, 

e) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że pojazdy służące do przewozu 

uczniów, bądź też kierowcy uprawnieni do ich obsługi powodują zagrożenie dla zdrowia 

przewożonych uczniów, 
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f) Wykonawca przed zakończeniem realizacji Umowy utraci uprawnienia, koncesję, lub 

zezwolenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i nie przekaże Zamawiającemu 

dokumentów potwierdzających przywrócenie uprawnień, koncesji zapewniających 

nieprzerwane świadczenie usługi, 

g) czynności objęte umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany 

w ofercie Wykonawcy lub umowie, 

h) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy (Wykonawca jest zobowiązany 

zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej 

uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku 

o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności), 

i) nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym - chociażby w części, 

j) w sposób drastyczny i uporczywy Wykonawca zaniedbuje przyjęte na siebie obowiązki. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 30 dni, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

2. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć w tym celu 

odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 

umowy odstąpić. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 lit. c) do j) Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. 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 jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części umowy. 

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

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia 

przesłanek uzasadniających odstąpienie, jednakże nie później niż do końca okresu wskazanego 

w § 3 pkt 2 niniejszej umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1, 

usługi będą wykonywane na koszt Wykonawcy do czasu znalezienia nowego Wykonawcy, nie 

dłużej jednak niż przez 2 miesiące. 

8. W przypadku zmiany przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym uniemożliwiającej 

wykonywanie umowy na zasadach w niej określonych, zarówno Zamawiający jak i Wykonawca 

mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od wejścia w życie tych przepisów.  

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1.  Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania Stron będą sporządzane w języku 

polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy podane poniżej: 

 dla Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………… 

 dla Zamawiającego: 

Urząd Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, 
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z zastrzeżeniem, że strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, 

żądania stron na adres: 

e-mail Wykonawcy: ………………… lub faks  …………………, 

e-mail Zamawiającego: info@czernikowo.pl lub faks 54 287 50 01 

ze skutkiem na dzień wysłania poczty e-mail lub faksu przez Strony pod warunkiem, że zostanie 

ona wysłana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym 

nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego. 

2.  W przypadku nadania korespondencji na inny adres uważa się, że została ona doręczona z chwilą 

dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1. 

3.  Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawach dotyczących przedmiotu 

umowy jest: ______________________________ tel. ___________________. 

4.  Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawach dotyczących przedmiotu 

umowy jest: ______________________________ tel. ___________________. 

5.  Wszystkie ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie.  

6.  Zaistnienie sporu nie upoważnia Wykonawcy do zawieszenia świadczenia usług przewozowych, 

a Zamawiającego do wstrzymania płatności za świadczone usługi. 

7.  W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd powszechny 

w Toruniu. 

8.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne obowiązujące przepisy prawa odnoszące 

się do przedmiotu umowy oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania 

cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. 

9.  Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. 

dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

mailto:%20info@czernikowo.pl
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Załącznik nr ___ do umowy 

…………………………. 
(pieczęć Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 

Będąc Wykonawcą realizującym zadanie pn. „Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół 

w formie sprzedaży biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019” stosownie do treści zawartej 

w art. 28, 32 i 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady UE 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 zwanej dalej 

RODO oświadczam, że: 

 przetwarzanie danych osobowych powierzonych w ramach realizacji umowy będzie się 

odbywało zgodnie z przepisami obowiązujących uregulowań prawnych w tym zakresie, 

w szczególności zgodnie z postanowieniami rozporządzenia RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych; 

 bez uprzedniej szczegółowej zgody Zamawiającego nie będzie następować podpowierzenie 

danych osób fizycznych ujętych w ramach realizacji ww. umowy; 

 posiadam środki techniczne i organizacyjne adekwatne do celu, kontekstu i zakresu 

przetwarzanych danych, w tym również odpowiednie zabezpieczenia systemu informatycznego 

oraz zabezpieczenia organizacyjne do przetwarzania danych w formie tradycyjnej papierowej 

gwarantujących odpowiedni stopień bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych danych; 

 zapewniam, iż osoby upoważnione do przetwarzania danych będą zobowiązane do zachowania 

w tajemnicy dane uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy oraz że posiadam 

odpowiednie zasoby kadrowe, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, sposobu 

postępowania z danymi, a także działań związanych z zachowaniem ich poufności 

i integralności;  

 posiadam odpowiednie narzędzia do usunięcia lub zwrotu danych i ich kopii po zakończeniu 

umowy na realizację usługi, 

 jako procesor prowadzę rejestr kategorii czynności przetwarzania danych związanych z realizacją 

niniejszej umowy; 

 jako podmiot zobowiązany wyznaczyłem inspektora ochrony danych
*
 / nie wyznaczyłem 

inspektora ochrony danych
*
.  

............................................... 
(podpis Wykonawcy) 

*
 niepotrzebne skreślić 

 


