
GKZP.271.5.2014                                                         Załącznik nr 5 do SIWZ  

PROJEKT UMOWY  Nr …………….

Niniejsza umowa została zawarta w dniu ……………………….. pomiędzy:

Gminą Biała, 48-210 Biała, ul. Rynek 10

NIP: 755-19-12-048

reprezentowaną przez:
1.Edwarda Plicko     -Burmistrza Białej
2.Klaudię Kopczyk             - Skarbnika
- dalej: Zamawiający
a
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez::
1 . …………………………………………………….….
2 . ………………………………………………………..
- dalej: Przewoźnik

Niniejsza umowa zostaje zawarta w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług w zakresie przewozu
uczniów  do  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych  i  przedszkoli  w  Gminie  Biała  w  roku  szkolnym  2015/2016
w formie zakupu biletów miesięcznych.

§ 1

Przedmiotem umowy jest, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) oraz ofertą na
wykonywanie  przewozu  dzieci  (gimnazjalistów,  uczniów  szkół  podstawowych,  przedszkolaków)  do  Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego  w  Białej,  Publicznego  Gimnazjum  w  Białej,  Szkoły  Filialnej  w  Gostomi,  Śmiczu,
Radostyni,  Publicznego  Przedszkola  w  Białej,  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  w  Łączniku,  Publicznego
Gimnazjum w Łączniku, Publicznego Przedszkola w Łączniku, Szkoły Filialnej w Pogórzu zgodnie z wykazem tras
przywozów i odwozów, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz szczegółowym harmonogramem przywozów i
odwozów ustalonego z kierownictwem placówek. 

§ 2

Zamawiający oświadcza, że dowozem do szkół na terenie Gminy Biała objętych będzie w roku szkolnym 2015/2016
około 566 uczniów gimnazjum, szkół podstawowych  oraz przedszkolaków.

§ 3

Strony ponadto ustalają następujące zasady realizacji przedmiotu umowy: 
1) Na  trasach  wskazanych  przez  Przewoźnika  w  wykazie  i  harmonogramie,  o  których  mowa  w  §  1  umowy,
przewozy realizowane będą autobusem stanowiącym własność Gminy Biała, marki JELCZ, nr rej. OPR T 414, rok
produkcji 2001. 
2) Zamawiający  powierza  Przewoźnikowi  eksploatację  autobusu,  o  którym  mowa  w  pkt  2,  na  warunkach
określonych w odrębnej umowie dzierżawy.
3) Zamawiający  opracuje  i  dostarczy  Przewoźnikowi  Harmonogram  przywozów  i  odwozów  dzieci  na
nadchodzący rok szkolny w terminie do dnia 30 sierpnia 2015 roku, w oparciu o dane do harmonogramu przywozów
stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ.
4) Zmiana harmonogramu, o którym mowa w pkt 3, może nastąpić jedynie po uprzednim pisemnym uzgodnieniu
z dyrektorami szkół.
5) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oferta Przewoźnika oraz harmonogram, o którym mowa w pkt
3, stanowią integralną część umowy.
6) Zamawiający dostarczy Przewoźnikowi imienne listy dzieci  zawierające imię i  nazwisko dziecka,  miejsce
zamieszkania, adres i nazwę szkoły do dnia 30 sierpnia 2015 roku.
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7) O każdej zmianie ilości dzieci wykazanych na imiennych listach Zamawiający poinformuje Przewoźnika z
wyprzedzeniem siedmiu dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca.
8) O  ewentualnej  konieczności  zmiany  linii  w  rozkładzie  jazdy,  Zamawiający  poinformuje  Przewoźnika  i
uzgodni z nim możliwość dokonania zmiany w terminie na 14 dni przed wprowadzeniem zamierzonej zmiany.
9) Jednorazowe zmiany Harmonogramu będą uzgadniane z wyprzedzeniem dwudniowym.
10) Przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia opieki dzieciom podczas wsiadania, przewozu oraz wysiadania z
autobusu. 
11) Opiekę nad uczniami w autobusie , w czasie przewozu , sprawuje opiekun wyznaczony przez Zamawiającego.
12) W  przypadku  wystąpienia  szkody  z  powodu  okoliczności  zawinionych  przez  Przewoźnika,  której
następstwem  będzie  skierowanie  przez  poszkodowanego  roszczenia  finansowego  wobec  Zamawiającego,
Przewoźnik  zobowiązany  będzie  do  uwolnienia  Zamawiającego  od  odpowiedzialności  i  zaspokojenia  roszczeń
poszkodowanego.
13) W przypadku awarii autobusu podstawienia zamiennego sprawnego nastąpi w czasie: …………… min. 

§ 4

Umowę zawarto na czas określony od dnia 1 września 2015 r. do dnia 24 czerwca 2016 r. 

§ 5

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Przewoźnikowi  otrzyma  wynagrodzenie  miesięczne  w  wysokości
wartości  brutto biletów miesięcznych szkolnych, wystawionych na podstawie list imiennych uczniów, o
których mowa w § 3 pkt 6 umowy.

2. Wypłata  wynagrodzenia  za  dany  miesiąc  nastąpi  po  otrzymaniu  przez  Zamawiającego  prawidłowo
wystawionej faktury VAT w terminie do 20-tego następnego miesiąca, na konto bankowe Przewoźnika nr:
……............................................................

3. Przewoźnik oświadcza, że:
1)  jest  podatnikiem  podatku  od  towarów  i  usług,  posiada  numer  identyfikacji  podatkowej
NIP .....................................................
2) ma nr REGON ...............................................................................................................

4. Ustala się następującą wartość przedmiotu umowy:
a) za okres 1 miesiąca 
- netto -         .................................zł (słownie zł ........................................................)
- podatek VAT ...........................%,
- brutto -        ............................... zł (słownie zł  ....................................................... ).
b) za okres 10 miesięcy
- netto -         .................................zł (słownie zł ........................................................)
- podatek VAT ...........................%,
- brutto -        ............................... zł (słownie zł  ....................................................... ).

5. Zmiana  liczby  dzieci  nabywających  bilet  miesięczny  będzie  podstawą  do  odpowiedniej  zmiany
wynagrodzenia.  

6. Strony zgodnie  oświadczają,  iż  świadome są  tego,  że  rzeczywiste  ilości  uczniów mogą  różnić  się  od
szacunkowej ilości określonej w umowie, stąd Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za ilość
faktycznie  wydanych  dokumentów  uprawniających  do  przejazdu  miesięcznego  w  ramach  realizacji
postanowień niniejszej umowy. 

7. Podstawą obliczenia wynagrodzenia za świadczenie usług objętych niniejszą umową są ceny jednostkowe
brutto  dokumentów uprawniających do przejazdu miesięcznego na poszczególnych trasach, zaoferowane
przez Wykonawcę w  formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do oferty).

§ 6

Przewoźnik zobowiązuje się do:
1) dochowania szczególnej staranności przy wykonaniu przedmiotu umowy,
2) zachowania szczególnej kultury osobistej, dbałości o zachowanie kultury przez wszystkie osoby znajdujące

się w pojeździe,
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3) zachowania szczególnej dbałości o stan techniczny, higieniczny, czystość oraz estetykę pojazdu.

§ 7

1. Strony  dopuszczają  wykonanie  następujących  czynności  stanowiących  przedmiot  umowy  przez
podwykonawców:

-  usługa  polegająca  na  ………………..  /  dostawa  ………………  /  usługa  …………,  którą
wykona.........................................................................................................................(podać  nazwę  i  adres
podwykonawcy)

2. Na okoliczność, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w formie pisemnej
umowy z podwykonawcą.

3. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca,  zamierzający  zawrzeć  umowę  o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  usługi  lub  dostawy,  zobowiązany  jest  do  przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy (a także projektu tej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treści zgodnej z projektem umowy.

4. Treść  projektu  umowy o  podwykonawstwo  (lub  jej  zmian)  wymaga  akceptacji  Zamawiającego.  Jeżeli
Zamawiający w terminie 7 dni nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i
akceptuje jej treść.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

6. Wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw bądź usług o
wartości mniejszej niż 2% wartości niniejszej umowy.

7. Wykonanie prac w zakresie podwykonawstwa nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań
wynikających z warunków umowy. 

8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne. 

9. W  trakcie  realizacji  umowy  Wykonawca  może  dokonać  zmiany  podwykonawcy,  zrezygnować  z
podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie.

10. Jeżeli  zmiana  lub  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby Wykonawca  się
powoływał,  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  ustawy,
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  podwykonawca  lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.

11. W  przypadku  powierzenia  przez  Wykonawcę  realizacji  robót  podwykonawcy,  Wykonawca  jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

12. Termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie  może  być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi.

13. Warunkiem  zapłaty  na  rzecz  Wykonawcy  wynagrodzenia,  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji
niniejszej umowy na podstawie przedłożonych Zamawiającemu umów o podwykonawstwo.

14. W braku przedstawienia  przez  Wykonawcę  wszystkich  dowodów zapłaty,  o  których  mowa w ust.  13,
wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za usługę w części równej sumie kwoty wynikającej z
niezapłaconych faktur/rachunków podwykonawcy.

15. Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  jest  usługa,  lub  który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  i
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zaakceptowaną przez  niego  umowę o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są dostawy lub usługi,  w
przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  wykonawcę,  podwykonawcę  lub
dalszego podwykonawcy.

16. W sprawie nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczących bezpośredniej zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, stosuje się przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 8

Przewoźnik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego oraz w razie potrzeby jednostki Policji i
pogotowia ratunkowego o każdej awarii lub wypadku autobusu na trasie w czasie wykonywania przewozu uczniów.
                                                                   

§ 9

W przypadku awarii lub wypadku autobusu na trasie Przewoźnik zobowiązany jest podstawić niezwłocznie inny
autobus i przewieźć uczniów na swój koszt innym autobusem lub w inny sposób, zapewniający bezpieczeństwo i
wygodę dzieci.

§ 10

Przewoźnik zobowiązuje się do dowożenia i odwożenia uczniów na wskazane przez Zamawiającego przystanki oraz
do  każdorazowego  skontrolowania  przez  kierowcę  autobusu  prawidłowości  zamknięcia  wszystkich  wejść  do
autobusu.

§ 11

1. Przewoźnik zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1)  odstąpienia od umowy przez Przewoźnika, albo odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Przewoźnika - w wysokości 5% całkowitej wartości wynagrodzenia Przewoźnika brutto,
2) nieuzasadnionej przerwy w przewozie - w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia brutto Przewoźnika
za każdy dzień przerwy w przewozie,
3) ominięcia określonego w Harmonogramie odcinka trasy – w wysokości 2% miesięcznego wynagrodzenia
brutto Przewoźnika za każdy pominięty odcinek trasy,
4)  braku  zapłaty  lub  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  lub  dalszym
podwykonawcom,  w  wysokości  15%  niezapłaconej  części  wynagrodzenia  i  1%  niezapłaconej  części
wynagrodzenia  za  każdy  dzień  zwłoki  w  zapłacie  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy,
5)  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty
budowlane w wysokości 3% wartości wynagrodzenia Przewoźnika brutto,
6)  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty,  w  wysokości  3%  wartości
wynagrodzenia Przewoźnika brutto.
2. Kary umowne należne Zamawiającemu będą potrącone z wynagrodzenia Przewoźnika za dany miesiąc.
3. Zamawiający zapłaci Przewoźnikowi karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy bez uzasadnionej

przyczyny – w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia Przewoźnika brutto.
4. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone kary umowne.
5. W przypadku przekroczenia przez Przewoźnika maksymalnego czasu na podstawienie pojazdu zastępczego,

określonego w § 3  pkt 13 umowy Przewoźnik zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości ….... zł
(0,2 % wartości  wynagrodzenia brutto całej  umowy określonego z dokładnością do 1 zł) za każdy taki
przypadek. 

§ 12
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Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  niniejszej  umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym  w  przypadku  rażącego
naruszania  postanowień  umowy przez  Przewoźnika,  w tym w razie  zawinionego nie  wykonywania przedmiotu
umowy przez Przewoźnika przez okres dłuższy niż 3 dni.

 § 13

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy także w następujących przypadkach:
1) Wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy może
nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2) Gdy Przewoźnik nie przystąpił do realizacji umowy lub zaniechał realizacji obowiązków wynikających z
umowy, po pisemnym wezwaniu Przewoźnika do realizacji zobowiązań umownych ze wskazaniem terminu
przystąpienia do ich realizacji. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu, jeżeli pomimo
upływu terminu zawartego w wezwaniu Przewoźnik nie przystąpił do realizacji obowiązków umownych.

3) Powtarzającego  się  niewykonania  lub  nienależytego  wykonywania  przez  Przewoźnika  obowiązków
określonych  w  umowie,  stwierdzonego  pisemnym  zawiadomieniem  Zamawiającego  o  dostrzeżonym
naruszeniu  wraz  z  wezwaniem  do  ich  usunięcia.  Prawo  odstąpienia  od  umowy  w  tym  przypadku
przysługuje Zamawiającemu, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego w wezwaniu Przewoźnika nadal
dopuszcza się ww. naruszenia obowiązków umownych.

§ 14

Zamawiający ma prawo przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu umowy w każdym czasie. 

§ 15

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz inne przepisy odnoszące się do przedmiotu umowy. 

§ 17

Spory wynikłe przy wykonywaniu umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach -  dwa egzemplarze dla Zamawiającego i
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                            PRZEWOŹNIK:
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