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             WZÓR-  Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

UMOWA Nr  ………../2019 
ZP.272…..2019 

 
Zawarta w dniu ……………. 2019 r. w Kołbaskowie pomiędzy: 
 
1. Gminą Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo Nr 106, NIP 851-29-08-333, Regon 

811685450, reprezentowaną przez: 
Wójta  Gminy   -   Małgorzatę Schwarz 
zwaną dalej w tekście „zamawiającym”  
a 

 
2. ……………. z siedzibą …………………………, NIP ……………, Regon …………., 

reprezentowaną przez: 
…………………………………….., … 
zwanym dalej „wykonawcą”, 

 
§ 1. 

 
Na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty Wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), została zawarta umowa o 
następującej treści: 

§ 2. 
 

1. Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług 
przewozowych  w zakresie dowozu i odwozu dzieci i uczniów zgodnie z 
organizacją roku szkolnego i planem pracy szkół/przedszkola, z miejscowości: 

a) Warzymice, Rajkowo, Ostoja, Przylep, Stobno, Małe Stobno, Bobolin, 
Warnik do Szkoły Podstawowej w Będargowie. Liczba uczniów 
dowożonych i odwożonych: ok. 69, 

b) Kurs A: Moczyły, Kamieniec, Pargowo, Rosówek, Kołbaskowo, Siadło 
Górne, Siadło Dolne, Kurów, Ustowo, Przecław i Kurs B: Rajkowo, Ostoja, 
Przylep, Stobno, Stobno Małe, Bobolin, Warnik, Barnisław, Smolęcin, 
Karwowo, Będargowa, Przecław do Gimnazjum w Przecławiu. Liczba 
uczniów dowożonych i odwożonych:  ok. 46; kurs A – ok. 20, kurs B – ok. 
26), 

c) Kurów, Siadło Dolne, Siadło Górne, Ustowo, Barnisław, Smolęcin, 
Moczyły, Pargowo, Kamieniec, Rosówek, Karwowo (miejscowość 
Karwowo od 01.09.2019 r.) do Zespołu Placówek Oświatowych w 
Kołbaskowie. Liczba uczniów dowożonych i odwożonych: ok. 129. 

2. Przedmiot umowy obejmuje również dowóz dzieci do punktu przedszkolnego w 
Szkole Podstawowej w Będargowie oraz dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej 
w Przecławiu (kurs Gimnazjum). 

3. Zamawiający zapewnia opiekuna do ww. tras przejazdu.  
4. Miejscem wsiadania i wysiadania uczniów są wyznaczone przystanki 

autobusowe. 
5. Przewóz uczniów odbywać się będzie na podstawie biletów miesięcznych. 
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6. Dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych zobowiązani są dostarczyć 
Wykonawcy zapotrzebowanie na bilety do dnia 25 każdego miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, w którym ma być dokonywany przewóz, poprzez 
podanie imienia i nazwiska ucznia  i nr legitymacji szkolnej.  

7. Ceny biletów wynoszą: 
 

a) do Szkoły Podstawowej/punktu przedszkolnego w Będargowie 
 

Trasa 

Cena biletu 
miesięcznego 

przewozu jednego 
dziecka/ucznia bez 

podatku Vat 

Cena biletu 
miesięcznego 

przewozu jednego 
dziecka/ucznia z 
podatkiem Vat 

Warzymice, Rajkowo, 
Ostoja, Przylep, Stobno, 
Małe Stobno, Bobolin, 

Warnik 

 

 

 

b) do Gimnazjum/Szkoły Podstawowej w Przecławiu 
 

Trasa 

Cena biletu 
miesięcznego 

przewozu jednego 
dziecka/ucznia bez 

podatku Vat 

Cena biletu 
miesięcznego 

przewozu jednego 
dziecka/ucznia z 
podatkiem Vat 

 
A 
 

Moczyły, Kamieniec, 
Pargowo, Rosówek, 
Kołbaskowo, Siadło 

Górne, Siadło Dolne, 
Kurów, Ustowo, 

Przecław 

 

 

 
B 
 

Rajkowo, Ostoja, 
Przylep, Stobno, Stobno 
Małe, Bobolin, Warnik, 
Barnisław, Smolęcin, 

Karwowo, Będargowa, 
Przecław 

 

 

 

c) do Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie 
 

Trasa 

Cena biletu 
miesięcznego 

przewozu jednego 
dziecka/ucznia bez 

podatku Vat 

Cena biletu 
miesięcznego 

przewozu jednego 
dziecka/ucznia z 
podatkiem Vat 

Kurów, Siadło Dolne, Siadło 
Górne, Ustowo, Barnisław, 

Smolęcin, Moczyły, 
Pargowo, Kamieniec, 
Rosówek, Karwowo 

Uwaga: miejscowość 
Karwowo od 01.09.2019 r. 
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8. Dowożenie o odwożenie uczniów odbywać się będzie według ustalonego przez 

Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zmawiającego rozkładu jazdy, z 
zachowaniem następującej zasady: 

a) uczniowie przywożeni są do szkół nie później niż 10 minut i nie wcześniej 
niż na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć, 

b) według harmonogramu załącznika nr 4,5,i 6 do SIWZ. 
9. Przedmiot umowy nie obejmuje kosztów Wykonawcy związanego z dojazdem z 

jego bazy do pierwszego przystanku, gdzie zaczyna się trasa dowozu, a także 
kosztów związanych z powrotem z końcowego przystanku do miejsca parkowania 
pojazdu. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
pasażerów w autobusach podczas wykonywanych usług. 
 

§ 3. 
 

1. Czas trwania umowy: 11 luty 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 
 

§ 4. 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania warunki świadczenia 
usług przewozu uczniów dotyczące liczby uczniów, godzin dowożenia i 
odwożenia uczniów oraz wsiadania i wysiadania uczniów, godzin odjazdów z 
poszczególnych miejsc wsiadania i wysiadania, które zostaną przedłożone przed 
przystąpieniem do świadczenia usługi. 

2. Zamawiający każdorazowo zawiadomi Wykonawcę o dodatkowych dniach 
wolnych od dowozu uczniów, nie wynikających z planu zajęć szkolnych na jeden 
dzień przed zdarzeniem. 

3. Do Wykonawcy należy w szczególności wykonanie przedmiotu zamówienia z 
należytą starannością, z zachowaniem norm bezpieczeństwa, terminowo i 
punktualnie. 

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo przewożonych uczniów i 
dzieci od przystanku autobusowego do szkoły/przedszkola i z powrotem. 

5. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia 
jakiegokolwiek typu w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała lub śmierć, czy 
szkoda materialna spowodowana działalnością Wykonawcy. 

6. Zamawiający ma prawo do rutynowej kontroli osób oraz pojazdów realizujących 
zamówienie, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili 
kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez 
odpowiednie powołane do tego celu służby (Policja Inspekcja Transportu 
Drogowego). 

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów/dzieci Wykonawca zobowiązany 
jest do: 

a) zapewnienia miejsc siedzących wszystkim przewożonym uczniom i 
dzieciom, 

b) przewozu dzieci i uczniów w liczbie nie większej niż określona w dowodzie 
rejestracyjnym pojazdu, 

c) przewozu dzieci i uczniów środkami transportu do tego przeznaczonymi i 
spełniającymi wymagane warunki techniczne do przewozu dzieci i 
uczniów, 
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d) utrzymania w dobrym stanie technicznym pojazdów oraz ich oznakowania, 
e) podjeżdżania pojazdami na przystanek, 
f) zaopatrzenia kierowców pojazdów w identyfikatory oraz telefon komórkowy 

w autobusie,  
g) przestrzegania ustalonego rozkładu jazdy, 
h) w przypadku awarii autobusu podczas wykonywania usługi – zapewnienia 

zastępczego środka transportu w ciągu ………. minut.  
i) przed przystąpieniem do świadczenia usługi dowozu i odwozu dzieci i 

uczniów Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu 
potwierdzenie kopii polisy ubezpieczenia OC oraz polisy na ubezpieczenie  
następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) dla wszystkich przewożonych 
dzieci. 

8. W razie awarii pojazdu lub planowanego przeglądu albo remontu pojazdu 
Wykonawca zapewni dowóz dzieci i uczniów innym pojazdem spełniającym 
wymagania dotyczące przewozu dzieci i uczniów. 

9. W przypadku nie podstawienia samochodu w ciągu ………minut od planowanej 
godziny rozpoczęcia kursu Wykonawca pokrywa pełne koszty wynajmu innego 
przewoźnika. 

10. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 
a) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, jeżeli wykonywanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 
1608 i 1629). 

b) Obowiązek określony w lit. a) niniejszego ustępu dotyczy również 
Podwykonawców. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest 
zobowiązany zawrzeć postanowienia zobowiązujące Podwykonawców do 
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują czynności 
wskazane w lit. a niniejszego ustępu.   

c) Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaże 
Zamawiającemu wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z 
oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu jej 
Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w 
wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do 
umowy.  

d) Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany w 
terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego 
przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie  umowy o pracę osób 
wskazanych w wykazie, o którym mowa w lit. c) niniejszego ustępu. 

 

§ 5. 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców 
zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 
przedstawić Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, przy czym Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Nie zgłoszenie 



ZP.271.2.2019.ŻS 

 5 

przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy 
o podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się 
za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 
przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia 
ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w 
formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub 
wprowadzenie zmian. 

4. Umowa na usługi z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi 
zawierać w szczególności: 

1) zakres usług powierzony Podwykonawcy; 
2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego 

zakresu usług wynikająca z oferty Wykonawcy;  
3) termin wykonania usług objętych umową – termin ten musi być zgodny z 

ofertą Wykonawcy; 
4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być 
dłuższy niż 15 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub 
usługi i powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż 
termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego 
(za zakres zlecony Podwykonawcy); 

5) obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy, 
6) obowiązek udostępnienia potwierdzonej potwierdzonej kopii polisy OC i NW 

5. Zamawiający, w terminie wskazanym w ust. 2, zgłosi w formie pisemnej 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
usługi: 

1) niespełniającej wymagań określonych w siwz,  
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 15 dni,  
3) zawierającej zapis uzależniający uzyskanie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za 
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczone za zgodność 
z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia 
ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 
SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 50 000 zł.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje 
o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  
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8. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać 
postanowienia określone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak również nie może 
zawierać postanowień określonych w ust. 5. Załącznikiem do umowy jest zgoda 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

9. Postanowienia ust. 2 - 8 stosuje się odpowiednio do zmian umów o 
podwykonawstwo. 

10. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących Podwykonawców. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy 
i usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego 
Podwykonawcy, tak jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub 
zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

12. Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia 
Podwykonawcy, w celu wykonania zakresu usług określonego w ofercie, 
Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3 - dniowym 
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić 
Podwykonawcy rozpoczęcia usług, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami 
postępowanie Wykonawcy uznane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

13. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części usług przez 
Podwykonawców, na których nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie 
określonym powyżej. Wyklucza się odmienną interpretację postanowień umowy, 
nawet jeżeli w trakcie realizacji usług Zamawiający lub jego reprezentanci 
powezmą wiedzę o innych uczestnikach usług. 

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na usługi. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 
wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający informuje o terminie 
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym 
przez zamawiającego, zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo 

2) 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 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego (tj. dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 
zamawiającego. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty 
podwykonawcom, z którymi zawarł umowę o podwykonawstwo, a w przypadkach 
zaistnienia podstaw do bezpośredniej zapłaty dalszym podwykonawcom – do 
dokonywania terminowej zapłaty dalszym podwykonawcom.  

22. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących podwykonawców.  

23. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, 
które wykonuje przy pomocy podwykonawców.  

24. Zawarcie przez podwykonawcę, z którym zamawiający zawarł umowę o 
podwykonawstwo, umów z dalszym podwykonawcą wymaga dopełnienia 
obowiązków opisanych w niniejszej umowie dla zawarcia umowy o 
podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowień dotyczących bezpośredniej 
zapłaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 14 i 
następnych niniejszego paragrafu. 

25. W sytuacji, gdy zamawiający, jako dłużnik solidarny, dokona zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w 
przypadku roszczeń regresowych, uprawniony będzie do żądania zwrotu całości 
spełnionego świadczenia od pozostałych współdłużników.   

 
§ 6. 

 
1. Strony ustalają wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości równej iloczynowi 

liczby dzieci i wartości cen jednostkowych miesięcznego przewozu dzieci, o 
których mowa w §1 ust. 7. 

2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w §6 ust. 1 ulega zmianie w zależności od ilości 
przewożonych w danym miesiącu uczniów. 

3.  Wynagrodzenie, o którym mowa w §6 ust. 1, obejmuje m.in. koszty związane 
z przewozem, zatrudnieniem kierowców jak również koszty ubezpieczenia OC od 
używanych pojazdów, podatek od środków transportu, podatek VAT, koszty 
związane z remontem i utrzymaniem pojazdów. 

4. Wynagrodzenie za ceny biletów miesięcznych nie ulegnie zmianie do końca 
trwania niniejszej umowy.  

5.  Wykonawca może pobierać dodatkowe opłaty za przewożenie innych osób 
w autobusach szkolnych, pod warunkiem zapewnienia miejsc siedzących 
wszystkim uczniom, o których mowa §4 ust. 5 lit. a). 

6.  Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie 
następowało fakturami miesięcznymi wystawianymi przez Wykonawcę do 10 dnia 
każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.  
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7. Płatnikami faktur, którzy powinni być wskazani na fakturze oprócz wskazania 
nabywcy, którym jest Gmina Kołbaskowo, są poszczególne placówki: 

a) Zespół Placówek Oświatowych 72-001 Kołbaskowo 57,  
b) Szkoła Podstawowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, Będargowo 

1, 72-005 Przecław,  
c) Publiczne Gimnazjum, 72-005 Przecław 27C,  

8.  Faktury będą płatne przelewem na konto Wykonawcy 
…………………………………..w terminie 21 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

9. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 
warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będą przedstawione 
Zamawiającemu, jako załączniki do faktury miesięcznej: 
a) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków 

wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy 
zostali zaakceptowani przez Zamawiającego; 

b) w przypadku każdej faktury potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 
przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o braku zobowiązań 
finansowych wynikających z podpisanych z Wykonawcą/Podwykonawcą 
umów, wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

10.    Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wydatków 
Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

11. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości 
lub  
w części - w przypadku niewywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy 
nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

12. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy wniesienie 
zabezpieczenia należnego wykonania umowy w wysokości 10% 
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego 
wynikającego z umowy (iloczyn liczby dzieci i wartości cen jednostkowych 
miesięcznego przewozu dzieci, o których mowa w §1 ust. 7). (słownie: 
…………………………………. złotych.  

13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zapewnia, że Wykonawca wykona 
usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami i dotrzyma wszystkich pozostałych 
warunków umowy. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 
14 dni po zakończeniu umowy o ile nie zajdzie konieczność jego potrącenia.  

14. Wykonawca w terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy ma 
przedstawić Zamawiającemu zezwolenie na świadczenie przewozów regularnych, 
które wymagane jest na podstawie Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 
września 2001r. 

 
§ 7. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 
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Odstąpienie od umowy, w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) jeśli Wykonawca nie rozpoczął czynności przewozowych bez uzasadnionych 

przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, 
e) gdy konieczność zapłaty bezpośredniego wynagrodzenia podwykonawcom 

zaistnieje przynajmniej 2 razy, 
f) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy 

udziale Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp - 
jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji 
zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaże innego 
odpowiedniego Podwykonawcy, który spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym 
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub Wykonawca 
nie wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż 
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie uprawniony do 
jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez 
wyznaczenia terminu dodatkowego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający nie wywiązał się z zapłaty faktur w terminie 30 dni od upływu 

terminu zapłaty określonego w niniejszej umowie, 
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy z powodu 
okoliczności, o których mowa w art. 145a ustawy pzp. 

4. Zarówno odstąpienie od umowy jak i rozwiązanie umowy powinno nastąpić w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do zapłaty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy oraz 
pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę. 
 

§ 8. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy 
niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający nalicza kary umowne w niżej 
podanych wysokościach, biorąc za podstawę wyliczeń jednostkowy koszt biletu z 
określonego kierunku: 
a) za niewykonanie trasy – 110% należności wszystkich biletów miesięcznych na 

danej trasie kupionych przez Zamawiającego, 
b) za brak czystości pojazdu wewnątrz i na zewnątrz w momencie rozpoczęcia 

pracy przewozowej – równowartość biletów miesięcznych z danej trasy, 
c) za świadczenia usług przewozowych taborem nie spełniającym wymogów 

określonych w powyższej umowie - równowartość biletów miesięcznych z 
danej trasy, 

d) za odjazd z przystanku przed czasem lub spóźnienie się na przystanek 
docelowy wg czasu określonego w rozkładzie jazdy powyżej 5 minut - 
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równowartość biletów miesięcznych z danej trasy. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za niepodstawienie pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii w 
czasie określonym w ofercie, w wysokości 150 zł (słownie złotych: sto 
pięćdziesiąt złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

b) za wprowadzenie Podwykonawcy (dostaw lub usług), który nie został zgłoszony 
Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokości 
500,00 zł (słownie złotych: pięćset złotych 00/100) za każde zdarzenie;  

c) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub projektu jej zmiany, w 
wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset złotych 00/100) za każde 
zdarzenie; 

d) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 500,00 zł 
(słownie złotych: pięćset złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

e) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości  500,00 zł (słownie 
złotych: pięćset złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

f) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset złotych 00/100) za 
każde zdarzenie; 

g) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym 
mowa w § 4 ust. 4 lit. a) niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokości 150 
zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia; 

h) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych 
w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokości 150 zł (słownie złotych: sto 
pięćdziesiąt złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

i) w przypadku opóźnienia w przekazaniu dowodów zatrudnienia osób wskazanych 
w wykazie, o którym mowa w § 4 ust. 4 lit. d) niniejszej umowy, w wysokości 
150 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień 
opóźnienia. 

3. Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych, o których mowa w § 7 ust 1, w 
przypadku niewykonania pracy przewozowej lub spóźnień powstałych wskutek: 
a) działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i 

niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia, 
b) przeszkód drogowych i innych okoliczności zewnętrznych, niezależnych od 

Wykonawcy, udokumentowanych przez Wykonawcę. 
4. Do podstawy naliczenia kar umownych nie wlicza się podatku VAT. 
5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z 

dowolnych należności przysługujących Wykonawcy. Potrącenie jest możliwe 
przed terminem wymagalności należności Wykonawcy. 
 

§ 9. 

 
1. Strony nie będą odpowiedzialne za niewypełnienie lub nieprawidłowe 

wypełnienie swych odpowiednich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w 
przypadkach, gdy takie niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie 
spowodowane zostało zaistnieniem siły wyższej. 

2. Siła wyższa oznacza nadzwyczajny przypadek pozostający poza kontrolą, 
działaniami lub powstrzymaniem się od działań przez stronę, którego nie sposób 
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było przewidzieć ani uniknąć, który zaistniał po dniu podpisania niniejszej 
umowy. Za okoliczności stanowiące siłę wyższą dla celów niniejszej umowy 
uznaje się przede wszystkim wojnę, klęski żywiołowe i inne działania sił przyrody, 
strajki, awarie, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz 
działania podmiotów mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy, a których 
działalność jest niezależna od stron umowy. 

3. Każda ze stron, w miarę możliwości, zobowiązuje się poinformować stronę drugą 
o przypadkach i charakterze siły wyższej, które mogłyby mieć wpływ na 
wypełnienie ich wzajemnych zobowiązań i obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy. 

4. W przypadku, gdyby okoliczność siły wyższej będzie trwała dłużej niż 14 dni, 
każda ze stron będzie uprawniona do rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 

 

§ 10. 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający przewiduje możliwość 
dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
ofert, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących 
przypadkach: 
a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od 

Zamawiającego lub Wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji 
zamówienia, 

b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność 
wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla 
Zamawiającego, a wynikły one w trakcie realizacji zamówienia,   

d) zmiany obowiązującej stawki VAT:  

 jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów 
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 
możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie 
podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,  

 jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów 
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę 
kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę, 

e) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W 
takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie 
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 
świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w 
związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,  

2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy pzp: 
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 

(np. zmiana nr rachunku bankowego),  
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów 

między Stronami, 
c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o 

zamówieniach publicznych. 
3. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z 
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Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, 
Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub Wykonawca wykaże, iż 
samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

4. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog 
zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

5. Zmiany do niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną 
zgodą stron w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
 

§ 11. 
 

Powierzenie przez Zamawiającego jako administratora danych osobowych dla 

Wykonawcy przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy nastąpi na podstawie odrębnej umowy. 

 
 

 
§ 12. 

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986). 

§ 13. 
 

Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy lub z 

nią związane, strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej 

wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej strony. Jeżeli wypracowanie 

rozwiązania polubownego w terminie 15 dni od poinformowania o zaistnieniu sporu 

nie będzie możliwe, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego, sądowi powszechnemu. 

§ 14. 
 

Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie usługi dowożenia dzieci i uczniów z terenu Gminy Kołbaskowo do 

placówek oświatowych w roku 2019 w ramach komunikacji regularnej oraz oferta 

Wykonawcy. 

 

§ 15. 
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Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego,  jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA 
 

 
 

 


