Załącznik nr 10 do SIWZ
UMOWA Nr RRG.272- …..2020

PROJEKT

Dowóz i odwóz dzieci ze szkół na terenie miasta i gminy Pasym na podstawie biletów
miesięcznych, wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu, jak również
w trakcie ich wsiadania i wysiadania w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Umowa zawarta w dniu................ w Pasymiu, pomiędzy Gminą Pasym z siedzibą w Pasymiu,
ul. Rynek 8, reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Pasym - Cezarego Łachmańskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta –
Arkadiusza Młyńczaka,
zwaną w dalszej treści umowy “Zamawiającym”,
a
firmą: …...........................................................
reprezentowaną przez: …..................................................
zwaną w dalszej treści umowy “Wykonawcą”, uprawnionym do wykonania niniejszej umowy
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zawarta została umowa o następującej treści:
§1
1.

Zamawiający zleca Wykonawcy realizację usługi polegającej na dowozie i odwozie dzieci

szkolnych ze szkół na terenie miasta i gminy Pasym.
2.

Zamówienie realizowane zgodnie z ofertą z dnia ….....................................
§2

1. Wykonawca zobowiązuje się do przewozu dzieci w pojazdach do tego przeznaczonych, przy czym
liczba osób przewożonych nie może przekraczać liczby miejsc siedzących określonych w dowodzie
rejestracyjnym.
2. Wykonawca będzie wystawiał dla każdego ucznia objętego przewozem imienny ulgowy bilet
miesięczny.
3. Rozliczenie za wykonaną usługę będzie dokonywane na podstawie wystawionych ulgowych
biletów miesięcznych.
4. Rzeczywista liczba ulgowych biletów miesięcznych zakupionych w ramach niniejszego
zamówienia będzie wynikała z potrzeb Zamawiającego, przy czym zakłada się że liczba uczniów
objętych przewozem może się zmienić.

5. Zamawiający będzie dostarczał Wykonawcy imienne listy uczniów objętych przewozem,
z podaniem miejscowości z której uczeń będzie dowożony, najpóźniej na 3 dni robocze przed
końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonania usługi. Jeżeli w tym terminie Zamawiający
nie dostarczy nowej listy, przyjmuje się, że obowiązuje poprzednia lista.
6. Wykonawca będzie dostarczał imienne ulgowe bilety miesięczne Zamawiającemu (zgodnie
z otrzymaną listą uczniów) do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego wykonanie
usługi.
7. Dopuszcza się możliwość, że Zamawiający dostarczy Wykonawcy uzupełniającą listę uczniów na
dany miesiąc po terminie określonym w ust. 5, wówczas Wykonawca zobowiązany jest
niezwłocznie wydrukować imienne miesięczne bilety ulgowe i dostarczyć je Zamawiającemu.
8. Zamawiający w przypadku wprowadzenia ograniczeń w liczbie osób przewożonych pojazdami,
którymi

realizowana

jest

usługa

transportu

zbiorowego

w

związku

z

zagrożeniem

epidemiologicznym dopuszcza możliwość uruchomienia dodatkowych kursów. Miesięczne
wynagrodzenie za dodatkowe kursy będzie kwotą stanowiącą iloczyn ilości przejechanych
kilometrów i uzgodnionej stawki za 1 kilometr
§3
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa pasażerów, łącznie
z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, a także ewentualnych roszczeń
z powództwa cywilnego i karnego.
2. Wykonawca zapewnia, iż pojazdy do przewozu są tak zbudowane, wyposażone, utrzymane i
czyste, że korzystanie z nich nie zagraża bezpieczeństwu osób nimi jadących lub innych
uczestników ruchu.
§4
1.

Wykonawca zobowiązany jest do przewozu dzieci w pojazdach oznaczonych zgodnie

z obowiązującymi przepisami.
2.

Przewoźnik w trakcie wykonywania usługi zobowiązany jest do przestrzegania przepisów

dotyczących ulg ustawowych obowiązujących przy przewozie osób.
3.

Wykonawca zapewnia iż tabor wykazany w ofercie do realizacji zamówienia, będzie

wykorzystywany w dniach nauki szkolnej tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia na terenie
gminy Pasym. Wykorzystanie taboru bez zgody zamawiającego do innych celów niż określone w
SIWZ stanowi podstawę do zerwania umowy ze Zleceniobiorcą.
4.

W przypadku sytuacji niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy spowodowanej

ograniczeniem wykonania usługi m. in. Wprowadzenia ograniczeń zajęć dydaktycznych
i opiekuńczo- wychowawczych poprzez wprowadzenie nauki zdalnej i stacjonarnej w szkołach i
przedszkolach, Wykonawca po uprzednim zgłoszeniu Zamawiającemu ma prawo zamienić pojazdy

wymienione w Załączniku nr 6 do SIWZ, ale zgodnie z zadeklarowanym wiekiem pojazdów (np. na
Busy) dostosowane do liczby uczniów korzystających z dowozu na czas wprowadzony odrębnymi
przepisami.
5.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy.

Zmiany mogą dotyczyć w szczególności:
1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
2) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
3) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym
zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których
Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że
wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla
Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i
związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
4) zmiany ilości wykorzystywanych autobusów, tras i ilości przejeżdżanych kilometrów jeśli
Zamawiający uzna, że zmiany takie będą konieczne
5) w przypadku zaistnienia sytuacji szczególnej np. związanej z epidemią COVID-19,
Zamawiającemu przysługuje prawo do nierozpoczęcia bądź czasowego zawieszenia zlecania usługi
transportu uczniów na okres zawieszenia zajęć szkolnych a Wykonawcy nie przysługuje prawo
żądania dodatkowych świadczeń z tego tytułu, chyba że strony umowy postanowią inaczej. Z uwagi
na

powyższe

Zamawiającemu

przysługuje

również

prawo

zmiany

liczby

i zasięgu tras czy ilości autobusów w celu zapewnienia właściwych warunków sanitarnych
i dostosowania sposobu świadczenia transportu do obowiązujących zasad sanitarnych czy
epidemiologicznych.
6.

Opiekunowie winni być wyposażeni co najmniej w kamizelki odblaskowe oraz inne

wyposażenie wynikające z aktualnych przepisów w celu poprawienia bezpieczeństwa w czasie
wysiadania i wsiadania dzieci do autobusów.
7.

Wykonawca zapewnia wykwalifikowaną opiekę podczas przewozu uczniów. Opiekunowie

muszą mieć ukończony kurs na opiekuna przewozu dzieci i młodzieży autobusem szkolnym,
potwierdzony zaświadczeniem.
8.

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia

Zamawiającemu zaświadczeń o których mowa w ust. 6.
9. Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia w autobusach w widocznym miejscu tabliczki
informacyjnej o następującej treści: „Skargi i wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy

Pasym w godz. 7.30 – 15.30 (poniedziałek, wtorek, środa), 7.30-17.00 (czwartek), 7.30-14.00
(piątek) osobiście lub telefonicznie pod numer: 89 621 20 11”
§5
1. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć na własny koszt
i odpowiedzialność transport zastępczy, spełniający wymagania Zamawiającego określone
w SIWZ.
2. W przypadku spóźnień spowodowanych awariami lub warunkami atmosferycznymi Wykonawca
zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego.
3. Zamawiający prowadzi rejestr awarii.
§6
1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku:
1) naruszenia bezpieczeństwa osób przewożonych i innych uczestników ruchu drogowego;
2) braku odpowiedniego taboru w wyniku:
a) niedopuszczenia do ruchu przez Inspekcję Transportu Ruchu Drogowego pojazdów
posiadanych przez Wykonawcę;
b) niedopuszczenia do ruchu pojazdów w wyników okresowych badań technicznych;
3) powtarzających się awarii uniemożliwiających realizację usługi opisanej w §5 ust. 1
niniejszej umowy
4) wykorzystywania taboru do innych celów jak określonych w SIWZ
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§7
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.).
§8
1. Strony ustalają, że odpłatność za jeden bilet miesięczny wyniesie:
Brutto …......zł (słownie: ...................................)
2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć
kwoty.............. brutto (słownie: …...............................................................)

§9
1. Fakturowanie za usługę następować będzie w okresach miesięcznych, przy czym załącznikiem
do faktury będzie zestawienie ilości zakupionych biletów miesięcznych w danym miesiącu
rozliczeniowym.

2. Faktura Vat będzie wystawiona na następujący podmiot:
Nabywca: Gmina Pasym, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym NIP:745 184 1521
Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym.
3. Odpłatność za usługę będzie realizowane przelewem z konta Zamawiającego w terminie 14 dni
od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za termin zapłaty uważa się data obciążenia
przez bank konta Zamawiającego.
4.

Zamawiający

należną kwotę przelewać będzie na rachunek Wykonawcy Nr rachunku:

….......................................................................
5.

Z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający może być

obciążony odsetkami w wysokości obowiązujących odsetek ustawowych od należnej kwoty za
każdy dzień zwłoki w zapłacie.
§ 10
1.

Wykonawca zobowiązuje się, że kierowcy autobusów wykonujący czynności związane

z realizacją przedmiotu zamówienia, świadczyć je będą w okresie realizacji umowy na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z
2020 r. poz. 1320).
2.

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 zawartej przez Wykonawcę z Pracownikami. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do
uzyskania

od

pracownika

zgody

na

przetwarzanie

danych

kopii

zawartych

osobowych

zgodnie

z przepisami o ochronie danych osobowych.
3.

Nieprzedłożenie

przez

Wykonawcę

umów

przez

Wykonawcę

z Pracownikami w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 będzie traktowane
jako

niewypełnienie

obowiązku

zatrudnienia

Pracownika

na

podstawie

umowy

o pracę.
4.

Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o pracę

w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w
wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę ustalonego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez
Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracownika świadczącego
usługę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy
w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.
§ 11
1.

Strony ustalają za niewykonane lub nienależycie wykonywanie zobowiązań umownych kary

umowne, w następujących wypadkach i wysokościach:

1)

za nieuzasadnione odstąpienie od umowy – 20 000 zł

2)

za spóźnienie w dowozie i odwozie uczniów ze szkół do 30 minut – 500 zł

3)

za spóźnienie w dowozie i odwozie uczniów ze szkół pow. 30 minut – 1000 zł

4)

w przypadku odwołania kursu i nie podstawienia pojazdu zastępczego – 2000 zł i obciążenie

Wykonawcy kwotą za wynajem zastępczego środka transportu
5)

inne uchybienia powodujące wykonywanie usługi niezgodnie z umową – 1000 zł

2.

Kary umowne określone w pkt. 2-5 nie będą egzekwowane, jeżeli Wykonawca udowodni, że

uchybienia nastąpiły nie z jego winy.
3.

Kary umowne Zamawiający będzie potrącał z miesięcznych rachunków Wykonawcy.
§ 12

Ustala się termin obowiązywania umowy od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
§ 13
W ramach świadczonej usługi Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia pomocy przy
wsiadaniu i wysiadaniu osobom niepełnosprawnym.
§14
Każdorazowa zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§15
W wypadku nie uregulowania spraw w umowie mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego i Prawa zamówień publicznych.
§16
Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego
i 1 dla Wykonawcy.

Wykonawca
…………………………….

Zamawiający
…………………………….

