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Załącznik nr 9

Istotne postanowienia umowy

Zawarta w dniu ………. w Łabiszynie
pomiędzy:
Gminą Łabiszyn
Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn
NIP 562-17-72-747; REGON 092351200
reprezentowaną przez:
Jacka Idziego Kaczmarka – Burmistrza Łabiszyna,
przy kontrasygnacie
Iwony Krajki – Skarbnika Gminy
Zwaną dalej Zamawiającym,
a
…………………………………….
……………………………………………
NIP ……………………...., REGON …….……………..……….
reprezentowanym/ą przez:
1. ……………………………………………….
Zwanym/ą dalej Wykonawcą/Przewoźnikiem,
została zawarta umowa o następującej treści:
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Przewoźnik przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łabiszyn w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022
Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz dzieci do szkół w:
1) Lubostroniu z siedzibą w Lubostroń 13a, 89-210 Łabiszyn
2) Łabiszynie z siedzibą przy ul. Nadnoteckiej 2 i ul. Poznańskiej 12, 89-210 Łabiszyn
3) Ojrzanowie z siedzibą w Ojrzanowo 40, 89-210 Łabiszyn
oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych na trasach ustalonych przez Zamawiającego.
3. Zakres wykonywania przedmiotu zamówienia określa SIWZ (załącznik nr 2).
4. Integralną części niniejszej umowy stanowi:
1) oferta Wykonawcy
2) SIWZ
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§2
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy:
1.1. rozpoczęcie realizacji umowy

- 01.01.2021 r.

1.2. zakończenie realizacji umowy

- 31.12.2022 r.
§3

1. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktu z Przewoźnikiem w zakresie realizacji przedmiotu umowy jest
Aleksandra Klinger – kierownik Miejskiego Zespołu Oświaty, tel. 52-384-40-52 wew. 35
2. Osoba odpowiedzialna za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Przewoźnika to:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
§4
1. Przewoźnik świadczy usługi transportem dostosowanym do potrzeb Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.) na podstawie zezwoleń na
wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wydawanych przez uprawnione
do tego organy samorządowe.
2. Zamawiający w przypadku konieczności zmiany trasy i godzin przewozu (określonych w umowie) w trakcie
realizacji zamówienia jest zobowiązany zawiadomić Przewoźnika o tych zmianach najpóźniej 15 dni przed dniem
ich wprowadzenia.
3. Przewozy dzieci i młodzieży odbywają się na podstawie imiennych szkolnych biletów miesięcznych zakupionych
przez Zamawiającego u Wykonawcy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do wydania zakupionych imiennych szkolnych biletów miesięcznych uprawnionym
do przejazdu uczniom.
5. Zamawiający zapewnia opiekę na trasach przewozu uczniów.
6. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przewozu opiekunów.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dowozu i odwozu opiekunów na teren miejscowości Łabiszyn i Lubostroń
w zależności od kursu autobusów, z miejsc uzgodnionych z Zamawiającym.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin przewozu uczniów.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dowożonych uczniów.
10. W przypadku zmiany ilości dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych
w ofercie.
11. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające doświadczenie kierowców
autobusów w zakresie jaki przedstawił w ofercie z dnia ……………………………… stanowiącej integralną część umowy.
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12. Zamawiający dopuszcza zmianę kierowcy w stosunku do deklarowanego w ofercie, pod warunkiem spełniania
minimalnych warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i doświadczenia
deklarowanego w ofercie Wykonawcy.

§5
1.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1320 z późn. zm.) na zasadach opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które stanowią załącznik
do umowy.
§6
1. Wynagrodzenie Wykonawcy pochodzi ze sprzedaży biletów miesięcznych za wykonanie przedmiotu umowy
według następującej stawki:
cena jednostkowa biletu miesięcznego: …………………………… zł netto + …..% vat = ……………………………. zł brutto
2. Szacunkowa łączna wartość przedmiotu zamówienia ustalona w ofercie Wykonawcy i stanowiąca podstawę
naliczania kar umownych wynosi ………………………………………..…………… brutto.
Słownie: ………………………….……………………………………………………………………………
3. Na okresy wolne od nauki szkolnej Zamawiający nie dokonuje zakupu biletów miesięcznych. Dotyczy to lipca
i sierpnia.
4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku zmiany liczby
zapotrzebowanych biletów miesięcznych.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł
przewidzieć a, w jego wyniku, w trakcie trwania umowy świadczenie usług nie może być wykonywane w całości
lub w części, tj. Zamawiający nie zakupi ilości biletów w miesiącach nauki szkolnej m.in. z powodu wprowadzenia
epidemii (np. COVID-19) lub innych zdarzeń losowych powodujących, że nauka nie będzie się odbywała w placów
oświatowych do których dowożone są dzieci (sytuacja nie dotyczy okresu wakacji – lipiec, sierpień), Wykonawcy
przysługuje świadczenie w wysokości ….. % miesięcznej wartości netto niezakupionych biletów miesięcznych.
§7
1.

Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur VAT za okresy miesięczne w terminie 7 dni od daty
przekazania biletów miesięcznych.

2.

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie prawidłowo złożonych faktur VAT wystawianych raz
w miesiącu. Termin płatności faktury VAT to 30 dni od daty wpływu faktury VAT do Zamawiającego. Termin
zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiającego zostanie obciążony w w/w terminie.
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3.

Płatność za usługę regulowana będzie w trybie polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy w banku
…………………………………………….………..…….. na nr rachunku …………………………………………………………..…..…………………

4.

Wykonawca wystawia na Zamawiającego oddzielne faktury za bilety miesięczne przekazane dla uczniów każdej
ze szkół.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z tytułu realizacji
niniejszej umowy, ewentualnych roszczeń finansowych z tytułu szkód i kar umownych.

6.

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na
rzecz osób trzecich.
§9

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
1. Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii lub niedopuszczenia do
ruchu przez upoważnione służby autobusu świadczącego usługi przewozowe z wszelkimi konsekwencjami
zawartymi w niniejszej umowie.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób (podmiotów), którym powierzy

wykonanie części

zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług autobusami sprawnymi technicznie, gwarantującymi pełne
bezpieczeństwo przy przewozie dzieci zgodnie z obowiązującym prawem.
4. W przypadku awarii pojazdu wykonującego przewozy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia autobusu
zastępczego o parametrach minimum jak autobus ofertowy. Pojazd zastępczy musi być podstawiony w ciągu
………………… minut od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego na min. jeden z adresów wskazanych
poniżej:
•

e-mail: …..………………………………………….

•

tel. kom.: …………………………………………..

Bieg terminu liczy się od momentu wysłania wiadomości przez Zamawiającego. Za niedotrzymanie terminu
określonego w umowie Zamawiający może naliczyć kary umowne.
§ 10
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne w następujących przypadkach
i wysokościach:
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) W wysokości 1 % całkowitej szacunkowej wartości zamówieni za każdy dzień spóźnienia w przekazaniu
informacji o zatrudnieniu osób o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
b) W wysokości 1 % za niepunktualność lub nieuzasadniony brak realizacji usługi.
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c) W wysokości …… % całkowitej szacunkowej wartości zamówienia za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia
w stosunku do deklarowanego terminu podstawienia autobusu zastępczego określonego w § 9 pkt. 4 Umowy.
Wysokość kary dla pojedynczego zdarzenia opisanego powyżej nie może przekroczyć 6 krotności
deklarowanej przez Wykonawcę kary umownej.
d) W wysokość 1 % za każdego kierowcę, który nie spełnia wymagania dotyczącego posiadania min. 5 lat
stażu pracy (na moment składania oferty), który deklarował Wykonawca w ofercie stanowiącej załącznik do
umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z tytułu realizacji
niniejszej umowy, ewentualnych roszczeń finansowych z tytułu szkód i kar umownych.
3. Jeżeli kara umowna nie wystarczy na pokrycie danej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 11
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145 z późn. zm.) stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy:
a) ogłoszono likwidację lub upadłość Wykonawcy,
b) wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca przerwał świadczenie usług i nie realizuje ich pomimo pisemnego wezwania,
d) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług,
e) Wykonawca świadczy usługę nieterminowo lub w sposób sprzeczny z umową, pomimo pisemnego wezwania
do usunięcia uchybień.
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 Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku dwukrotnego
stwierdzenia przez odpowiedni organ kontrolny lub Zamawiającego usterek technicznych autobusów, a także
innego istotnego naruszenia postanowień niniejszej umowy.
4. Niezależnie od prawa rozwiązania Umowy na zasadach określonych w ustępach poprzedzających – strony
postanawiają, że przysługuje każdej z nich prawo odstąpienia od Umowy w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia
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Umowy, na zasadach przewidzianych w art. 395 Kodeksu cywilnego. Strony nie przewidują z tego tytułu
odstępnego, o którym mowa w art. 396 Kodeksu cywilnego.
5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.
§ 12
1.
W ramach nadzoru nad wykonywaniem umowy Zamawiający może w szczególności, bez wcześniejszego
uprzedzenia:
a) żądać do wglądu dokumentów potwierdzających sprawność pojazdów samochodowych oraz dowodów
rejestracyjnych tych pojazdów, a także stosownych uprawnień i licencji koniecznych do realizacji umowy,
b) żądać do wglądu dokumentów kierowców i opiekunów, potwierdzających kwalifikacje do wykonywania
niniejszej umowy,
c) kontrolować terminowość i punktualność wykonywanej usługi.
2.

Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa

w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wzywając go na piśmie do przekazania informacji, o których
mowa w SIWZ w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania.
§ 13
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w umowie w następujących przypadkach:
•

zmiany o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

•

zmiany wynagrodzenia, jeżeli nastąpi zmiana kosztów zewnętrznych, będących podstawą kalkulacji ceny
ofertowej, tj.:
a) nastąpi zmiana wysokości podatku VAT;
b) nastąpi znacząca zmiana ceny paliw, powyżej 10 % ceny hurtowej paliw (podane na stronie
internetowej PKN Orlen w dniu 26.12.2020 r.)

•

zmiany w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na
sposób realizacji umowy, w tym zmiany przepisów prawa lokalnego;

2. Zmiany o których mowa w ust. 1 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez
Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. a), b), może nastąpić wzrost lub obniżenie
wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym zwiększenie wynagrodzenia jest dopuszczalne tylko w wysokości
udokumentowanego wzrostu kosztów świadczenia usługi i przedłożenia kalkulacji.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Katalog
ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
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§ 14
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo
zamówień publicznych, a w sprawach procesowych przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.).
2. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku braku porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez właściwy Sąd dla
Zamawiającego.

§ 14
Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
1. Oferta Wykonawcy.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
§ 15
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zmawiającego i jeden egzemplarz
dla Wykonawcy.

…………………………

…………………………..

Wykonawca

Zamawiający

