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ZEAS.621…..2017                                                                                                       Załącznik nr 9 
 
 

Umowa - projekt 
 

 

zawarta w dniu ………………. roku pomiędzy Gminą Stęszew – Zespołem Ekonomiczno-

Administracyjnym Szkół w Stęszewie reprezentowanym przez Dyrektor Irenę Wojtkowiak na 

podstawie udzielonego pełnomocnictwa, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

a 

……………………………………………………………………………. 

reprezentowaną przez ………………………………………………… 

 

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą 

 

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym 

postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 

2164). 

 

§ 1.1.Przedmiotem umowy jest dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew 

do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku 

szkolnym 2017/2018 zgodnie z przyjętą ofertą oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

stanowiących integralne części umowy. 

   1.2. Wykonawca zobowiązuje się do dowozu uczniów z domu, tj. miejsca zamieszkania 
          każdego z uczniów, do określonej placówki oświatowej oraz ze szkoły do domu wg  
          adresów zamieszczonych w wykazie uczniów dostarczonym przez Zamawiającego.  
 
   1.3. Szczegółowy harmonogram przewozów uczniów, będzie na bieżąco konsultowany i  
          opracowywany przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, o  
          których mowa w § 5 ust. 1 i 2, z uwzględnieniem zmian planu lekcji, absencji uczniów, itp.  
 
   1.4. Trasy przewozów oraz liczba dzieci będą w zależności od potrzeb korygowane w drodze  
          uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
  
   1.5. W sytuacji, gdy rodzic zmieni placówkę lub wpłynie nowy wniosek o zapewnienie dowozu  
          dziecka niepełnosprawnego do placówki, Zamawiający zastrzega, że Wykonawca będzie  
          zobowiązany zrealizować dowóz ucznia niepełnosprawnego. 
 
   1.6. Dzieci niepełnosprawne będą dowożone do szkół i z powrotem w komunikacji zamkniętej  
          tzn. Wykonawca nie będzie mógł świadczyć usługi przewozu dzieci niepełnosprawnych  
          innych niż zgłoszonych przez Zamawiającego, w ramach zawartej umowy z  
          Zamawiającym. 

 
   1.7.Wykonawca zapewnia opiekunów w każdym pojeździe podczas przewozu uczniów z domu  
          do szkoły i ze szkoły do domu.  
 
   1.8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu nr telefonów do kierowców realizujących usługę na 
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          danej trasie. 
 
   1.9. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji  
          umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
          czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. 2014 r.,poz. 1502 ze zm.). Zamawiający wymaga  
          zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób na   
          stanowisku kierowca i opiekun. 
 
   1.10. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego  
          nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie 
          umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi/ roboty  
          budowlane. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody  
          na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 
 
   1.11. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z 
          pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z  
          ust. 1.10. będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników  
          świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 
 
 
§ 2 Termin realizacji zamówienia:  od 04.09.2017 roku do 22.06.2018 roku 

 

§ 3.1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie (stawkę) za 1 kilometr trasy w wysokości  
          …... złotych brutto słownie: ………………………………………………….brutto 
          ……. złotych netto. 
 
   3.2. Strony postanawiają, że za wykonanie usługi Zamawiający zapłaci cenę ustaloną w oparciu 
          o iloczyn liczby przejechanych kilometrów oraz stawki za 1 kilometr trasy zgodnie z ofertą 
          Wykonawcy. 
           
   3.3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury  
          przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę. 
    
   3.4. Strony postanawiają, że faktury będą wystawiane w okresach miesięcznych za miesiąc  
          poprzedni wykonywania usługi. 
    
   3.5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić otrzymaną fakturę w ciągu 14 dni od daty jej   
          otrzymania. 
 
   3.6. Do faktury należy każdorazowo załączyć potwierdzenie przez szkoły codziennej obecności  
          dzieci w szkole stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz potwierdzenie ilości  
          przejechanych kilometrów stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
 
   3.7.Fakturę należy wystawić na: 
         Nabywca: 
        Gmina Stęszew 
        62-060 Stęszew ul. Poznańska 11 
        NIP 777 31 41 373 
        Odbiorca: 
        Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół W Stęszewie 
        Ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew 

 
  3.8. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wynikające z dokumentacji przetargowej oraz  
         niezbędne do wykonania zamówienia oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty 
         celne i inne opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  
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  3.9. Wynagrodzenie umowne obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za  
         prawidłowe oszacowanie przedmiotu umowy.  
 
  3.10.Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu umowy w zależności  
        od potrzeb bez konsekwencji prawnych i finansowych, w szczególności nie wykorzystania 
        całej kwoty i ilości kilometrów podanej w ofercie oraz specyfikacji istotnych warunków  
        zamówienia, a Wykonawca nie będzie dochodził z tego tytułu żadnych roszczeń. 
 
  3.11.Cena za świadczoną usługę może ulec zmianie w przypadku zmian stawki podatku VAT. 
 
  3.12. Całkowite wydatki związane z umową nie mogą przekroczyć kwoty: …………… zł brutto 
           …………….zł netto. 
 

  
§ 4.1. Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika 
          drogowego w zakresie krajowego przewozu osób wydanego na podstawie ustawy z dnia 
          6 września 2001 roku o transporcie drogowym.  
 
  4.2. Podczas transportu uczniów z domu do szkoły i ze szkoły do domu pełną  
        odpowiedzialność za dzieci oraz za prawidłową realizację usługi ponosi Wykonawca.  
 
  4.3. Wykonawca, oświadcza, że osoby pełniące obowiązki opiekunów, podczas świadczenia  
        przedmiotowej usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 posiadają ukończony kurs w zakresie 
        pierwszej pomocy przedmedycznej. 
 
  4.4. Przewóz dzieci odbywać się będzie pojazdami wskazanymi w ofercie Wykonawcy.  
  
  4.5. Na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo  
         kontroli dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich warunków określonych w 
         specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
  4.6. W przypadku braku możliwości zapewnienia dowozu pojazdami wskazanymi w ofercie 
         Wykonawcy, z uwagi na zdarzenia o obiektywnym charakterze, Wykonawca zobowiązany 
         jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego oraz do niezwłocznego 
         zapewnienia innego pojazdu spełniającego wszystkie wymagania określone w specyfikacji  
         istotnych warunków zamówienia.  
 
  4.7. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających 
         z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie realizacji przedmiotu  
         umowy.  
 
  4.8. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy ważnego 
         ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  
         związanej z realizacją przedmiotu umowy co najmniej na równowartość kwoty, o której 
         mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
  4.9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przekaże w terminie do 3 dni dokumenty 
        potwierdzające lokalizację pojazdów podczas realizacji usługi. Zakres żądania  
        Zamawiającego wynosić będzie maksymalnie 30 dni licząc wstecz od dnia przekazania 
        Wykonawcy pisemnego żądania. (jeśli dotyczy). 
 

 
§ 5.1. Zamawiający wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg  
          usługi:......................................................................................................................................  
 
  5.2. Wykonawca wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg 
         usługi:....................................................................................................................................... 
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  5.3. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanej usługi. 
 
 
 § 6.1. Strony postanawiają, że wiążącą formą odszkodowania będą kary umowne. 
 
    6.2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach : 
           1) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 
               a) w przypadku nie wykonania jakiegokolwiek z kursów w danym dniu w wysokości  
                   1000 zł; 
               b) za zwłokę w wykonaniu usługi transportowej wynoszącej powyżej 30 minut, w 
                   wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia 
               d) za odstąpienie od umowy, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w  
                   wysokości 20.000 zł 
               e) za nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii umów o pracę zawartych przez wykonawcę 
                   z pracownikami świadczącymi usługi w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień  
                   zwłoki liczonej od terminu określonego w § 1 ust. 1.10 umowy. 
           2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych: 
               a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w  
                   wysokości 20.000 zł. 
 
    6.3. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu  
           wynagrodzenia.  
 

    6.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego  
           wysokość ustalonych kar umownych. 
 
 
§ 7.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w 
przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 
   1) dwukrotna zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy rozumiana jako dwukrotny 
       brak wykonania jakiegokolwiek z kursów 
   2) utratę przez Wykonawcę uprawnień, o których mowa w § 4 ust. 1 do świadczenia usługi 
   3) nieprzestrzeganiu harmonogramu dowozów, 
   4) utrzymywaniu pojazdu w niewłaściwym stanie technicznym z zachowaniem przez  
       Zamawiającego prawa do naliczania kar umownych. 
 
   7.2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym  
          a także w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany  
          okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie  
          można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy  
          przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. 
 
   7.3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
          takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 
 
 
§ 8.1.  Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu 
wymogów z art. 144 ust. 1ustawy z dn. 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
 
  8.2. Zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano  
         wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą  
         obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie  
         należytemu wykonaniu umowy. 
 
  8.3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 
        umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym  



5 
 

        zakresie oraz na następujących warunkach: 
        1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 
            dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się  
            niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
            a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub  
                technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności  
                sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego 
            b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie  
                kosztów dla Zamawiającego 
            c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej  
                pierwotnie w umowie lub umowie ramowej 
        2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
            a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,  
                działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; 
            b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w  
                umowie lub umowie ramowej; 
        3) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w 
            wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia  
            dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia  
            warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz  
            nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 
        4) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na  
            podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie  
            w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na  
            roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w  
            umowie; 
 
  8.4. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej  
          umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym  
          zakresie oraz na następujących warunkach: 
         1) zmiana ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z ewentualnej różnicy 
             miedzy ilością kilometrów określoną dla danej trasy a rzeczywistymi ilościami  
             przejechanymi dla danej trasy; 
         2) zmiana wykonawcy realizacji zamówienia publicznego w przypadku gdy wykonawca z 
             którym została zawarta umowa wykaże i wyjaśni, że nie jest w stanie zrealizować  
             zamówienia zgodnie z umową. Umowa może być wtedy zawarta z innym wykonawcą na 
             tych samych warunkach. Nowy wykonawca musi wykazać spełnienie warunków udziału  
             w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub  
            SIWZ w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowych wykonawca. Nowy wykonawca  
            musi także wykazać brak podstaw do wykluczenia w zakresie określonym w ogłoszeniu o  
            zamówieniu lub w SIWZ. Nowy wykonawca odpowiada solidarnie z dotychczasowym  
            wykonawcą za zakres umowy dotychczas zrealizowany; 
        3) zmiany w zakresie płatności i wynagrodzenia - zmiany terminów płatności wynikające z 
            wszelkich uzasadnionych (koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy; 
        4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na  
            realizację przedmiotu umowy; 
        5) zmiana obowiązującej stawki VAT - wartość należnego wynagrodzenia zostanie  
            skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości 
            należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 
        6) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na 
            którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b  
            ustawy Prawo zamówień publicznych , w celu wykazania spełniania warunków udziału w  
            postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać  
            Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie  
            Spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie  
            zamówienia; 
        7) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: 
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            a) rezygnacja 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; 
        8) 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 zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień  
            publicznych. 
 
  8.5. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający  
         przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym 
         wykonawcą w następujących przypadkach:  
         1) w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie 
             powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość  
             niezrealizowania pełnego zakresu usługi wraz z odpowiednim zmniejszeniem  
             wynagrodzenia umownego;  
         2) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję 
             działania sił wyższych niezależnych od Wykonawcy, nie stanowiących jego i  
             podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza  
             zdarzeniami zwykłymi - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu   
             realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej. Siła  
             wyższa, o której mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie  
             stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły 
             przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które  
             uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania  
             wynikającego z niniejszej umowy.  
         3) zmiana osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  
             zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania  
            (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w  
            postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  
         4) zmiana pojazdów wskazanych w ofercie, które będą używane do realizacji zamówienia,  
             na inne pojazdy pod warunkiem, że nowe pojazdy będą spełniać wymagania (warunki)  
             opisane dla tych pojazdów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w  
             postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
         5) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą:  
             a) wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej  
                 udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została  
                 pierwotnie dopuszczona;  
             b) modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, 
                 który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia. 
 
§ 9  Wszelkie zmiany wynikające z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
    nieważności. 
 
§ 10  Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy dla   
        Zamawiającego Sąd Powszechny. 
 
§ 11 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
 
§ 12 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch równobrzmiących egzemplarzach na prawach  
        oryginału, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
         Z a m a w i a j ą c y                 W y k o n a w ca 
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Załącznik nr 1 do umowy ZEAS.621….2017 

 

Potwierdzenie obecności dzieci w szkole 

 

Miesiąc: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Liczba 
dni 

Nazwa szkoły Pieczątka, podpis, data 
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Załącznik nr 2 do umowy ZEAS.621….2017 

 

Potwierdzenie ilości przejechanych kilometrów 

 

Łączna ilość przejechanych kilometrów: ………………………………………………………………………………… 

Miesiąc: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dzień 
miesiąca 

Ilość przejechanych kilometrów 

Numer rejestracyjny 

     

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

Razem      

CAŁOŚĆ  

 


