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Załącznik Nr 8  do SIWZ 
PROJEKT UMOWY 

 
zawarta w dniu .................. pomiędzy: 
Gminą Sieroszewice z siedzibą w 63-405 Sieroszewice, ul. Ostrowska 65  NIP 6222565007 zwaną  
w dalszej części umowy „Zamawiającym”   
reprezentowaną przez  .............................................................................................................................   
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sieroszewice – .......................................................................  
a ............................................................................................................. reprezentowanym przez 
............................................................................................................... zwanym w dalszej części 
„Wykonawcą”. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Sieroszewice oraz Ośrodka 
Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wolicy w roku szkolnym 2019/2020, zorganizowanego zgodnie  
z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  
ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” , została zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług na rzecz Zamawiającego 

w zakresie: 
1) przewozu dzieci do szkół na terenie Gminy Sieroszewice/ Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Wolicy na trasie/ trasach nr ..........................................................................,........................ 
2) powierzenia dodatkowych przewozów dzieci na zajęcia pozalekcyjne lub w celu udziału  

w rekolekcjach (przy wykorzystaniu autobusu i kierowcy z danej trasy), w razie zaistnienia  
takiej potrzeby.  

2. Przewozy będą realizowane zgodnie z rozkładem jazdy uzgodnionym z Zamawiającym  
       oraz dyrektorami szkół. 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami  określonymi  
w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz  złożonej ofercie. 

 
§ 2 

 
Umowę zawiera się na czas oznaczony na okres od  2 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku,  
z pominięciem świąt i innych przerw w pracy szkoły wynikających z organizacji roku szkolnego. 

 
§ 3 

 
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają 

wynagrodzenie w wysokości  ....... zł  brutto za wozokilometr, w tym cena netto ...... zł + VAT   
w wysokości ….. %, co stanowi kwotę VAT ...... zł,  zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia, w tym koszty przejazdu pojazdu na danej trasie z bazy do miejsca 
rozpoczynania kursu i z miejsca zakończenia kursu do bazy. 

3. Określona w ust. 1 kwota ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy 
związane z wykonaniem umowy, narzuty, zyski oraz podatki, a  w szczególności wszystkie 
działania wykonane przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców, kontrahentów  
i współpracowników w ramach przedmiotu umowy, a także wszelkie czynności związane  
z usunięciem ewentualnych nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy. 
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§ 4 

1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w cyklu miesięcznym faktury za faktycznie wykonane 
przewozy, wg wyliczenia: miesięczny przebieg w km x cena netto za wozokilometr = wartość 
netto + podatek VAT = wartość brutto.  

2. Wykonawca będzie wystawiał faktury na: Gminę Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63-405 
Sieroszewice, NIP 6222565007 ze wskazaniem szkoły, której przewóz dotyczy, tj. 
..........................................................................................................................................,................, 
natomiast należnej zapłaty na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy dokona Gminny 
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach w ciągu 21 dni od daty 
doręczenia faktury. 

 
§ 5 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do:  

1)  wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, z najwyższą  
starannością, punktualnie i zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy oraz obowiązującymi 
przepisami prawa, zapewniając wszystkim przewożonym osobom miejsca oraz 
bezpieczne i higieniczne warunki z właściwą obsługą,  

2)  wykorzystywania do przewozów pojazdów w dobrym stanie technicznym, z ważnymi 
badaniami technicznymi oraz ubezpieczeniem OC i NW, o takiej liczbie miejsc, aby nie 
dopuszczać do ich przepełnienia oraz o jakości (rok produkcji) nie niższej od jakości 
przedstawionej w ofercie, 

3)  niezwłocznego podstawienia pojazdu zastępczego, w przypadku awarii środka transportu, 
4)  zapewnienia wszystkim przewożonym osobom miejsca, 
5)  zapewnienia wykwalifikowanego i doświadczonego personelu realizującego przewozy. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z użytkowaniem pojazdów wykorzystywanych do 
realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca, przez cały okres realizacji umowy będzie ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną w SIWZ. 

4. W przypadku przedstawienia z ofertą dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia, 
o którym mowa w ust. 3 na okres krótszy niż okres realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
do przedłożenia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii nowych dokumentów 
potwierdzających posiadanie ubezpieczenia na cały okres realizacji umowy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w 
§ 1 ust. 1 z winy Wykonawcy. 

 
§ 6 

 
1.  Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych  

do prawidłowej realizacji przewozów będących przedmiotem umowy. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie przebiegu trasy oraz 

rozkładu i liczby kursów realizowanych przez Wykonawcę. Informację o planowanych zmianach 
rozkładu jazdy przekazywane będą w formie pisemnej lub telefonicznej z wyprzedzeniem  
1-dniowym. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zmniejszenia wymiarów przewozów  
w okresie nieplanowanych przerw w nauce i doraźnych zmian rozkładów zajęć w szkołach,  
o czym pisemnie lub telefonicznie poinformuje Wykonawcę. 
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4. Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 1-3 nie powodują roszczeń 
finansowych ze strony Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przewozów, w zakresie:  

1) warunków gwarantujących bezpieczeństwo przewożonym uczniów,  

2) punktualności kursów,  

3) oznakowania pojazdu,  

4) ogrzewania, oświetlenia, sprawności drzwi i warunków higieniczno – sanitarnych  
w pojazdach,  

5) posiadania przez kierowców dokumentacji, w szczególności:  

a) wypisu z zezwolenia (licencji) na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów 
osób w krajowym transporcie drogowym,  

b) harmonogramu – rozkładu jazdy  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo występowania do uprawnionych i wyspecjalizowanych 
organów, takich jak Policja czy Inspekcja Transportu Drogowego o przeprowadzanie kontroli 
realizacji przewozu przez Wykonawcę, w tym kontroli obejmujących sprawdzanie stanu 
technicznego pojazdów.  

7. Zamawiający zapewnia opiekę nad dziećmi w trakcie przejazdu. 
8. Osobie odpowiedzialnej za opiekę nad dziećmi przysługuje prawo kontroli roku produkcji 

pojazdu, którym świadczony jest przewóz, poprzez sprawdzenie dowodu rejestracyjnego 
pojazdu. 

9. Zamawiający wyznacza koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych 
Zamawiającego w osobie: Barbara Stasiak, dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach, tel. 625804034. 

10. Wykonawca wyznacza koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Wykonawcy  
w osobie: ...................................................................................................................................... 

 
§ 7 

 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
 - kierowców pojazdów obsługujących poszczególne trasy. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  
i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 

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, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
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wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 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 przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, 
nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) 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; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję 
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10  
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  ust. 1 czynności. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

§ 8 
 

1. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców 
zobowiązany jest do zawarcia z nimi umowy.  

2. Wykonawca jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo 
wynosi 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy usługi.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa do doprowadzenia do zmiany 
umowy pod rygorem wystąpienia kary umownej, określonej w § 10. 

5. Przepisy ust. 1 –4 stosuje się do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  
 

§ 9 
 

1. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane usługi 
przedstawić Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną 
podwykonawcom.  
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2. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi.  

4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy.  

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o którym mowa 
w ust. 2. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie dłuższym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji.  

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5 w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty,  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy,  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty.  

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w ust. 2, 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  
W takim przypadku Wykonawca nie może domagać się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej 
bezpośrednio podwykonawcy.  

8. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w 
ust. 2 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % szacunkowej 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od 
umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy.  

9. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, zobowiązani są zastrzec postanowienie,  
iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców i żądania 
przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom 
wynagrodzenia.  
 

§ 10 
 

1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 
  

1) za każdorazowe niewykonanie lub nienależyte wykonanej określonej w umowie usługi 
transportowej w danym dniu – w wysokości 3% miesięcznego wynagrodzenia brutto 
należnego Wykonawcy za dany miesiąc, 

2)  za opóźnienie w wykonaniu usługi transportowej wynoszącej powyżej 20 minut w 
wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za dany miesiąc, 

3) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5000,00 zł za każdą trasę, 

4) za nieprzedłożenie dowodów, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4 Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę w wysokości 1000, 00 zł za każdy przypadek, 
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5) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących czynności 
wymienionych w § 7 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1000,00 
zł za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę, 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2% miesięcznego wynagrodzenia brutto 
należnego Wykonawcy za dany miesiąc, 

7) z tytułu niedoprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w wysokości 3% miesięcznego wynagrodzenia 
brutto należnego Wykonawcy za dany miesiąc. 

3. Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zapłaty kary, o której mowa w ust. 2  
pkt 1-2, jeżeli niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu zamówienia zostały spowodowane siłą 
wyższą (zaspy, gołoledź, huragan, powódź itp.). 

4. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niewykonanie przedmiotu zamówienia, w tym 
także z przyczyn spowodowanych siłą wyższą.  

5. Podstawą do obciążenia karami, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-3 będzie notatka sporządzona 
przez Zamawiającego podpisana przez kierowcę Wykonawcy realizującego przedmiotowy kurs.  
W przypadku odmowy podpisania notatki przez kierowcę, podstawą do obciążenia karą jest 
notatka jednostronnie podpisana przez upoważnioną osobę Zamawiającego. 

6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych . 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia  
za wykonanie przedmiotu umowy. 

8. W przypadku niewykonania danej usługi wynikającej z niniejszej umowy, zamawiający może 
zlecić tę usługę osobie trzeciej i obciążyć jej kosztami Wykonawcę, bez upoważnienia sądu. 

 
§ 11 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, poza przypadkami określonymi  

w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Pzp, w następujących okolicznościach:  
1) zostanie zgłoszona likwidacja Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca powierzył, bez pisemnej zgody zamawiającego wykonanie niniejszej umowy 
innemu podmiotowi, 

4) trzykrotnego niewykonania przewozu lub trzykrotnego opóźnienia w wykonaniu przewozu, 

5) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonania umowy, 

6) Wykonawca rażąco naruszy inne obowiązki wynikające z umowy lub przepisów prawa. 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 12 
 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do zawartej umowy będą wprowadzane w formie aneksu do umowy  
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją  
w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.  

 
§ 13 

 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny,  Prawo przewozowe, o transporcie drogowym 
oraz innych aktów prawnych obowiązujących przy wykonywaniu krajowych przewozów drogowych. 
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§ 14 
 
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd 
właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 
§ 15 

 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej innej zmianie 
adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację 
umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty 
mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 

§ 16 
 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  
ze stron. 
2. Integralną częścią niniejszej umowy są: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oferta 
Wykonawcy wraz z załącznikami. 
 
 
 
W imieniu Wykonawcy                                                   W imieniu Zamawiającego  
          
 
....................................................                                                  ...............................................  


