Or.271.16.2018

Załącznik nr 7 do SIWZ

U M O W A ……………. (PROJEKT)
na dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019
1. zawarta w dniu ................................. w Czarnej Białostockiej, pomiędzy: Gminą Czarna
Białostocka ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka, NIP: 966 -177-17-33, REGON:
050659036 reprezentowaną przez Pana Jacka Chrulskiego – Burmistrza Czarnej Białostockiej,
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, a
2. …........................................................................................................................................................
.reprezentowanym przez ..........................................................................................., uprawnionym
do wykonywania niniejszej umowy na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP podstawa prawna – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t. j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164), zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na zapewnieniu dojazdu do szkół i odwozu po
zajęciach, dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Czarna Białostocka, na podstawie zakupionych
biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie wsiadania, przewozu
oraz wysiadania w roku szkolnym 2018/2019.
2. Usługi świadczone będą przez Wykonawcę z miejscowości położonych w obrębie Gminy Czarna
Białostocka do Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej (wykaz miejscowości i ilości dzieci
stanowi załącznik nr 1 do umowy).
3. Umowa zostaje zawarta na okres od 3 września 2018 r. do 28 czerwca 2019 r.
§2
Prawa i obowiązki
1. Do każdego autobusu Wykonawca zatrudni opiekuna. Opieka nie może być sprawowana przez
kierowcę. Opiekunem winna być osoba dorosła, sprawna fizycznie, nie karana, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych. Opiekun będzie sprawował opiekę nad dziećmi, dbał o ich
bezpieczeństwo w czasie przewozu oraz podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu. Opiekunowie
są zobowiązani do sprawdzania stanu liczbowego uczniów, zapewnienia uczniom bezpiecznego
przejścia przez ulicę do szkoły lub miejsca zbiórki skąd rozchodzą się do domów. Opiekun
wysiada z autobusu/busa pierwszy i wsiada ostatni.
2. Na 10 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego Wykonawca wskaże dane osobowe: z imienia i
nazwiska, oraz daty urodzenia opiekunów. Zmiana osób sprawujących opiekę wymaga
każdorazowo zgody Zamawiającego.
3. Przewóz uczniów do szkoły i ze szkoły odbywać się będzie w dni nauki szkolnej. W przypadku
zmiany w organizacji zajęć szkolnych Wykonawca zostanie powiadomiony przez dyrektora Szkoły
Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej o terminie dowozu i odwozu uczniów.
4. Na co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego Wykonawca przedstawi projektowany
rozkład jazdy autobusów, spełniający wymagania co do Organizacji i realizacji dowozu uczniów.
5. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi
Kościelnej przebiegu tras oraz godzin przewozu dzieci, po ustaleniu planu zajęć w szkole. Rozkład
tras stanowić będzie załącznik nr 2 do umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany w zakresie liczby dowożonych i odwożonych
uczniów, która spowoduje wzrost lub spadek ilości zakupionych biletów miesięcznych w przypadku
zmiany rzeczywistej liczby przewożonych uczniów.
7. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej najpóźniej na 6 dni przed rozpoczęciem
wykonywania usługi w danym miesiącu dostarczy Wykonawcy imienne listy uczniów z
poszczególnych miejscowości, o których mowa w § 1 ust. 2.
8. Wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi w danym miesiącu dostarczy do
szkoły bilety miesięczne, zgodnie z imiennym wykazem uczniów.

9. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej może zwrócić Wykonawcy niesłusznie
wystawiony bilet miesięczny do 5-go dnia każdego miesiąca. Zwrócony bilet miesięczny będzie
stanowił podstawę do sporządzenia korekty faktury za dany miesiąc.
10. We wrześniu dopuszcza się wydanie biletów do 10-go dnia miesiąca.
11. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi przewozowe ubezpieczonymi i sprawnymi
technicznie autobusami/ busami, posiadającymi aktualne badania techniczne dopuszczające je do
ruchu z ilością miejsc siedzących odpowiadającą ilości przewożonych dzieci, zgodną z wykazem
pojazdów przedstawionym w formularzu ofertowym Wykonawcy.
12. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia punktualnych, bezpiecznych i higienicznych
warunków przejazdu taborem własnym, lub do którego posiada inny tytuł prawny. W okresie
zimowym pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane.
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z wypadków lub wszelkiego rodzaju
zdarzeń wynikłych podczas wykonywania usługi.
14. W przypadku awarii autobusu/ busa, Wykonawca zobowiązuje się do przewozu uczniów
autobusem/ busem zastępczym, pozyskanym własnym staraniem i spełniającym warunki bhp oraz
odpowiadającym warunkom określonym w SIWZ. Czas podstawienia pojazdu zastępczego do 60
minut, od momentu powiadomienia Wykonawcy o awarii.
15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości wykonywania zamówienia w okresie i na
warunkach określonych w umowie, w szczególnych okolicznościach niezależnych od Wykonawcy
także poprzez zorganizowanie zastępczego wykonania przewozów przez innego przewoźnika na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
16. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust.15 Wykonawca zobowiązany jest
powiadomić o nich Zamawiającego i uzyskać jego zgodę na wybór zastępczego przewoźnika.
17. Wykonawca może świadczyć usługi na rzecz innych osób (mieszkańców gminy) w ramach opłat
biletowych, z zastrzeżeniem, że przede wszystkim musi zapewnić transport dzieciom w ramach
zawartej umowy. Uczniowie muszą bezwzględnie mieć zapewnione miejsca siedzące.
18. Wykonawca świadczyć będzie usługi przewozowe na rzecz Zamawiającego nie wcześniej niż od
godziny 6.40.
19. Wykonawca zapewni dowóz i odwóz dzieci pojazdami wskazanymi w ofercie.

§3
Zatrudnienie pracowników
1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przy realizacji zmówienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę jeżeli wykonanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.):
1) kierowców,
2) opiekunów.
2. Wyjątkiem od zapisów ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzą przesłanki z art. 22 § 1 kodeksu
pracy i wykonanie prac nie będzie oparte na stosunku świadczenia pracy a świadczone na
podstawie tzw. „samozatrudnienia” z uwzględnieniem dysponowania bezpośredniego, wówczas
Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego, wraz ze wskazaniem
podwykonawstwa.
3. Zamawiający nie określa wymiaru etatu zatrudnienia z tym, że każda godzina wykonywanej pracy
przez każdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi być realizowana w ramach umowy
o pracę.
4. Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia
trwało w całym okresie wykonywania zamówienia, a zatrudnione osoby zobowiązane będą do
osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli spełniania warunków określonych w ust. 1 i 3-4
niniejszej umowy, przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu oświadczenie o ilości osób
zatrudnionych na umowę o pracę zaangażowanych w realizację przedmiotowego zamówienia.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Oświadczenie stanowić będzie załącznik nr 3 do umowy.
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7. Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie
Zamawiającego, oryginału oświadczenia potwierdzających fakt zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, w odniesieniu do
których Zamawiający zastrzegł obowiązek zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie
warunków zatrudnienia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.
8. Wykonawca w przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę przy realizacji
zamówienia na umowę o pracę osób, w odniesieniu do których Zamawiający postawił ten wymóg,
wymienionych w ust. 1, będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej o której mowa § 5 ust. 1
pkt 6.
9. Zamawiający przewiduje także możliwość przeprowadzania kontroli przez przedstawicieli
Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonania przedmiotu zamówienia.
Ponadto Zamawiający w sytuacji gdy poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu
– może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
10. W uzasadnionych przypadkach, nie leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku
rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę (podwykonawcę)
przed zakończeniem trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) będzie zobowiązany do
zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
11. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca przedstawi
korektę oświadczenia dotyczącego osób wykonujących zamówienie do wiadomości
Zamawiającego, w terminie 5 dni od zmiany.
12. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania zmiany pracowników na wniosek Zamawiającego,
w przypadku nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i prawa pracy przez pracowników
Wykonawcy. Obowiązek określony powyżej dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których
mowa w ust. 1.
§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy za świadczenie usługi przewozowej stanowić będzie
kwota wynikająca z iloczynu ilości dzieci razy stawka za 1 bilet miesięczny, który zgodnie ze
złożoną ofertą wynosi:
2. Cena biletu miesięcznego brutto na trasie I …….……. x ………… osób = ……………………….. zł
Cena biletu miesięcznego brutto na trasie II ….………. x ………… osób = ……………………….. zł
Cena biletu miesięcznego brutto na trasie III …………. x ………… osób = ……………………….. zł
Cena biletu miesięcznego brutto na trasie IV …………. x ………… osób = ……………………….. zł
Cena biletu miesięcznego brutto na trasie V ……….…. x ………… osób = ……………………….. zł
Cena biletu miesięcznego brutto na wszystkich trasach …………. x ………… osób = …….…….. zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………….. zł w tym
VAT kwota ………………………. zł (słownie:………………………………………………………….)
Netto kwota ……………………… zł (słownie:…………………………………………………………)
3. Rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będzie na podstawie ilości
wydanych biletów miesięcznych.
4. Wynagrodzenie za wykonaną usługę płatne będzie na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od
dnia otrzymania faktury, do której Wykonawca każdorazowo dołączy imienną listę uczniów, którym
wystawił bilet miesięczny, zawierającą potwierdzenie ich odbioru przez uczniów.
5. Ustalone ceny jednostkowe za 1 bilet miesięczny na poszczególnych trasach nie podlegają
zmianie z tytułu wzrostu cen na rynku w trakcie trwania umowy.
6. Zamawiający nie będzie dokonywał zwrotu kosztów dla Wykonawcy za dojazdy z bazy do miejsca
świadczenia usługi przewozowej, jak również powrotu do bazy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany w zakresie liczby dowożonych i odwożonych
uczniów, która spowoduje wzrost lub spadek ilości zakupionych biletów miesięcznych
w przypadku zmiany rzeczywistej liczby przewożonych uczniów. Powyższa zmiana nie wymaga
sporządzenia aneksu do umowy.
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§5
Kary za niewykonanie umowy
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:
1) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca - w wysokości 20 % wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1,
2) za każdy stwierdzony fakt braku opiekuna na danej trasie w wysokości 500 zł (słownie:
pięćset złotych),
3) za każde stwierdzone trzykrotne występujące w kolejnych dniach opóźnienia w dowożeniu lub
odwożeniu dzieci w wysokości 50 zł; (słownie pięćdziesiąt złotych),
4) za każdą stwierdzoną samowolną zmianę trasy przewozu dzieci w wysokości 100 zł (słownie:
sto złotych),
5) za każdy stwierdzony brak zapewnienia transportu na danej trasie w wysokości 500 zł
(słownie: pięćset złotych),
6) za nie przedłożenie w terminie o którym mowa § 3 ust. 6, 7 lub 11 oświadczenia i dokumentów
potwierdzających zatrudnienie pracowników w wysokości 200 zł ( dwieście złotych).
7) za wykonywanie przewozów taborem innym, niż wskazany w ofercie w wysokości 50 zł
(pięćdziesiąt złotych) za każdy stwierdzony przypadek,
8) za dłuższy czas oczekiwania na podstawienie pojazdu zastępczego, niż wymieniony
w § 2 ust. 14 w wysokości 200 zł ( dwieście złotych).za każdy stwierdzony przypadek.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z należności Wykonawcy.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek
ustawowych za opóźnienie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości poniesionej szkody.
§6
Zmiana i odstąpienie od umowy
1. Zmiany umowy wymienione poniżej, mogą być dokonywane aneksem do umowy w sposób
zgodny z zapisami art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą być dokonane tylko jeśli
jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający dopuszcza
jedynie zmiany dotyczące przebiegu i długości tras oraz rozkładu jazdy zgodnie z potrzebami
organizacyjnymi szkoły.
2. W razie zaistnienia istotnej zamiany 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.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Rozwiązanie umowy może nastąpić z miesięcznym okresem wypowiedzenia przez każdą ze stron
lub niezwłocznie przez Zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się przez Wykonawcę
z warunków umowy.
§7
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy:
- O transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U z 2017 r. poz. 2200 ze zm.)
- Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
- Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025)
2. Ewentualne spory mogące zaistnieć na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla
miejsca zawarcia umowy.
3. Integralna część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta
wykonawcy.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

Zamawiający

Wykonawca
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