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- W Z Ó R - 

 

U M O W A  Nr   CUW.262.        .2020 

 

W dniu …………….. 2020 roku w Niemodlinie pomiędzy: 

Gminą Niemodlin, , ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49 – 100 Niemodlin, NIP: 991-03-16-271, 

REGON 531413194 reprezentowaną przez Panią Dorotę Koncewicz – Burmistrza zwaną dalej 

ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 

Małgorzata Kochanek – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie 

a  

………………………………………………………………………………………………….. 

……….…………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej WYKONAWCĄ …………………………….., posiadającym nr NIP 

…………………………., REGON ……………………., reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………… 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. W wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca,  

a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pod nazwą: „Dowóz uczniów 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu wraz  

z zapewnieniem opieki”.  

2. Przedmiotem umowy jest regularny, bezpieczny i punktualny dowóz niepełnosprawnych uczniów 

z terenu Gminy Niemodlin zgodnie z wybraną ofertą dotyczącą części ………. załącznika  

Nr …… do SIWZ, stanowiącej jej integralną część oraz pełnienie opieki nad przewożonymi 

uczniami w czasie świadczenia usługi. 

3. Usługa powinna zostać tak zorganizowana, aby umożliwiała bezpieczny, higieniczny i wygodny 

przewóz uczniów, uwzględniając warunki Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę dowozu uczniów niepełnosprawnych  

w dniach, w których odbywa się nauka szkolna. O ewentualnych zmianach rozkładu zajęć 

szkolnych Wykonawca będzie do 2 dni roboczych poinformowany telefonicznie przez 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy imienne listy uczniów 

niepełnosprawnych wraz z adresem osób uprawnionych do bezpłatnego dowozu, na podstawie 

których Wykonawca wykonuje usługę zgodnie z niniejszą umową. 

3. Godziny dowozu i odwozu uczniów oraz liczba dowożonych i odwożonych uczniów może ulec 

zmianie w trakcie realizacji zamówienia.  

§ 3 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany długości trasy przewozu uczniów oraz liczby 

uczniów nie więcej niż o 1 ucznia lub o 30% liczby uczniów przewożonych na danej trasie 

zgodnie z wybraną ofertą z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia. Zmiana winna być 
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podyktowana okolicznościami, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym dojazdu 

do szkół. Szacunkowa liczba uczniów została określona w załączniku Nr …… do SIWZ.  

2. W przypadku, gdy różnica odległości w zmienionej trasie wynosić będzie więcej niż 10 %  

w stosunku do przyjętej w ramach usługi świadczonej przez Wykonawcę na podstawie niniejszej 

umowy, ustalone umową wynagrodzenie może ulec zmianie z uwzględnieniem wartości ponad  

10 % stawek przyjętych w złożonej ofercie.  

§ 4 

1. Wykonawca może świadczyć usługę przewozu będącego przedmiotem niniejszej umowy na rzecz 

innych osób lub Gmin wyłącznie za zgodą Zamawiającego lub na jego wniosek. 

2. Zasady rozliczania kosztów trasy zostaną określone pomiędzy inną osobą lub Gminą,  

a Wykonawcą w porozumieniu z Zamawiającym. 

§ 5 

Termin realizacji 

Umowę zawiera się na okres od dnia 04 stycznia 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. 

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia, sprawny technicznie tabor  

i potencjał osobowy, warunkujące prawidłową realizację usługi.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania przez przedstawicieli Zamawiającego 

albo zlecania kontroli pojazdów przez uprawnione organy lub służby, którymi wykonywane są 

przewozy uczniów, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.  

3. Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę osób, które będą brały bezpośrednio udział w realizacji niniejszego zamówienia przez 

cały okres obowiązywania umowy, tj. kierowców i opiekunów. W przypadku rozwiązania 

stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 

zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie spełnienia 

wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa 

w ust. 2. 

5. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) dowieźć uczniów na określoną godzinę i zapewnić powrót zgodnie z wyznaczonymi trasami 

(trasą), na które (którą) złożył ofertę; 

2) zapewnić opiekę nad uczniami na każdej trasie w czasie przewozu przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje – zgodnie z zapisami SIWZ; 

3) zapewnić najwyższy poziom usług, a także odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowcy, 

skierować do wykonania usługi kierowców posiadających ważne badania lekarskie oraz 

przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i ppoż; 

4) zapewnić każdemu z uczniów objętych dowozem miejsce siedzące w pojeździe; 

5) zapewnić właściwe i zgodne z przepisami oznakowanie pojazdów przeznaczonych  

do przewozu uczniów niepełnosprawnych; 

6) do świadczenia usługi przewozu pojazdami sprawnymi technicznie, posiadającymi aktualny 

przegląd techniczny,  

7) pokryć szkody wynikające z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych  

w czasie wykonywania usługi; 
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do ponoszenia ryzyka związanego z zaistnieniem zdarzeń losowych mogących wystąpić w 

czasie realizacji usługi objętej niniejszą umową i powodujących szkody po stronie osób 

przewożonych, Zamawiającego lub osób trzecich; 

8) przedłożyć Zamawiającemu kopię opłaconej polisy OC na czas trwania umowy  

w zakresie prowadzonej działalności, a jeżeli okres jej obowiązywania upływa przed 

terminem określonym w § 5 – natychmiastowego przedstawienia kolejnej polisy; 

9) do utrzymywania pojazdów, którymi będzie odbywał się przewóz uczniów w porządku  

i czystości; 

10) poinformować pisemnie Zamawiającego o zmianie kierowcy lub opiekuna. 

§ 7 

           W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu 

zastępczego, w czasie nie dłuższym niż …X….1 minut o nie gorszych parametrach technicznych – bez 

możliwości otrzymania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia.  

§ 8 

Ubezpieczenie  

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (dalej: umową ubezpieczenia NNW) wszystkich uczniów 

przewożonych do szkół w ramach realizacji niniejszej umowy.  

2. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia NNW, o której mowa w ust.1 niniejszego 

paragrafu lub nie zapewni jej ważności przez cały okres realizacji niniejszej umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy bądź zawrzeć przedmiotową umowę ubezpieczenia NNW lub przedłużyć 

ją na koszt Wykonawcy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie do 3 (trzech) dni od daty 

zawarcia niniejszej umowy ale nie później niż w dniu rozpoczęcia przewozu uczniów, kopie  

polis(-y) ubezpieczeniowych(-ej) NNW, a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa 

wcześniej niż termin zakończenia umowy, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, 

nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - 

pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia NNW lub przedłużenia ubezpieczenia przez 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodów(-u) wpłat(-y) składki 

ubezpieczeniowej NNW lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu terminu(-ów) zapłaty, 

pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

5.  Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia,  

o którym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 9 

Obowiązki opiekunów 

1. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia właściwej opieki nad dowożonymi dziećmi przez  

1 osobę dorosłą w autobusie lub innym pojeździe służącym do przewozu uczniów, zwaną dalej 

„opiekunem”. Funkcji opiekuna nie może sprawować kierowca. 

2. Do obowiązków opiekuna należy: 

a) dopilnowanie, aby uczniowie w trakcie jazdy zajmowali miejsca siedzące w pojeździe  

     i zachowywali się w sposób niezagrażający ich bezpieczeństwu i zdrowiu, 

b)  pomoc uczniom (szczególnie młodszym) we wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, 

c) nie wypuszczanie uczniów z pojazdu przed dojazdem do szkoły, 

 
1 Czas podstawienia taboru zastępczego, wynikający ze złożonej oferty 
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  d) decydowanie o wpuszczeniu i wypuszczeniu uczniów w miejscach uprzednio do tego 

       wyznaczonych, oraz zgodnie z oświadczeniem opiekunów prawnych, 

  e)  sprawdzenie po zatrzymaniu się pojazdu na przystanku czy uczniowie mogą bezpiecznie      

opuścić pojazd,  

f) przekazywanie uczniów wyłącznie wychowawcom świetlicy lub nauczycielom po dowiezieniu 

dzieci do szkoły, a po powrocie ze szkoły przekazywanie uczniów pod opiekę rodziców lub 

osób uprawnionych do odbioru dziecka, 

g) zgłaszanie dyrekcji szkoły wszelkich uwag dotyczących niewłaściwego zachowania uczniów 

     przewożonych w pojeździe, w tym samowolnego oddalenia się podopiecznych, 

h) opieka nad przewożonymi uczniami w przypadku awarii pojazdu, zapewnienie im opieki/ 

bezpieczeństwa do czasu przybycia pojazdu zastępczego, 

i) podejmowanie szybkich i właściwych decyzji wspólnie z kierowcą co do dalszego 

    postępowania w razie awarii, wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności. 

3.  Opiekunowie zobowiązani są do sprawdzania stanu liczbowego uczniów. 

§ 10 

Wynagrodzenie i zasady rozliczeń 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 2, strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego.  

2. Cena ryczałtowa brutto za jeden dzień przewozu dzieci wraz z zapewnieniem im opieki wynosi 

zgodnie z ofertą ................... i jest niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy  

bez względu na zmianę liczby uczniów korzystających z usługi, o których mowa w § 4 niniejszej 

umowy.  

3. Cena brutto ulegnie zmianie w przypadku zmiany podatku VAT.  

4. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie w złotych polskich 

(PLN). 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przewóz uczniów kwotę wynikającą z iloczynu dziennej 

ceny ryczałtowej brutto przewozu uczniów i liczby dni nauki szkolnej w miesiącu 

rozliczeniowym. 

6. Podstawą do zapłaty należności jest faktura VAT Wykonawcy za dany miesiąc doręczona 

Zamawiającemu do dnia 5 – go każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym, a w 

miesiącu grudniu - do dnia 28 grudnia. Do faktury Wykonawca winien dołączyć zaświadczenie 

dyrektora szkoły o liczbie wykonanych przewozów w danym miesiącu.  

7. Nabywcą usługi w fakturach VAT wystawionych przez Wykonawcę  będzie Zamawiający, tj. 

Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49 – 100 Niemodlin, NIP 991 03 16 271 / 

Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie, który jest realizatorem zadania określonego  

w niniejszej umowie. 

8. Zamawiający za wykonaną usługę zapłaci Wykonawcy należność na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni 

licząc od daty jej otrzymania. 

9. Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Faktury wystawione nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy bez ujemnych skutków 

prawnych i finansowych dla Zamawiającego. 

11. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego – Wykonawcy przysługują 

ustawowe odsetki za zwłokę.  

12. Jeżeli część usług związanych z wykonaniem przedmiotu umowy objętego wystawioną przez 

Wykonawcę fakturą została zrealizowana przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany 

będzie przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające,  
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że otrzymał pełną kwotę wynagrodzenia za wykonanie usług, których faktura dotyczy, względnie 

uwierzytelnione przez bank dowody zapłaty całości należnego Podwykonawcy wynagrodzenia. 

13. Nie spełnienie wskazanych w ust. 12 warunków przez Wykonawcę  uprawnia Zamawiającego  

do zatrzymania odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy, aż do czasu udokumentowania 

przez Wykonawcę zapłaty dla Podwykonawcy (nie dłużej niż 5 dni). 

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są  usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, przy czym 

obowiązek ten dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata określona w ust. 14 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,  

bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o której mowa w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 11 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące usługi transportowe: przewóz uczniów 

niepełnosprawnych do szkół, zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcy następujący zakres usług: nie dotyczy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ....-....( nazwa podmiotu), na zasoby którego 

wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22 a ustawy pzp, w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie 

........-........ (w jakim udział podmiotu trzeciego był deklarowany do wykonania przedmiotu 

umowy). 

4. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówieni podwykonawcom 

pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje i potencjał niezbędny do  

ich wykonania. Jakość usług wykonanych przez podwykonawców nie może być niższa niż jakość 

usług wykonywanych przez Wykonawcę, za jakość tę odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, w trakcie wykonywania umowy może: 

a) powierzyć podwykonawcom wykonanie tych części zamówienia, których powierzenie 

wskazał w ofercie, 

b) powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, nawet jeżeli korzystanie  

z usług podwykonawcy nie zostało wskazane w ofercie, 

c) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 

d) zrezygnować z podwykonawstwa, 

e) zmienić podwykonawcę. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany  wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia  

je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał  

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa  

w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 
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8. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy  

z podwykonawcą. 

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy,  

jak za własne działania i zaniechania. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, jest zobowiązany  

w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, a także 

projektu zmiany umowy, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane  

w aktualnym KRS lub CEIDG do zaciągania zobowiązań (reprezentacji) przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy  

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

11. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. 

Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy  

z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się,  

że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

12. Podwykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Wykonawcy na umowę z dalszym 

podwykonawcą. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie dalszych podwykonawców 

jak za działanie własne, a do zawarcia z nimi umowy, zmiany treści tej umowy, warunków 

wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy i podwykonawcy oraz konsekwencji nieuzyskania zgody 

Zamawiającego stosuje się odpowiednio zapisy niniejszego paragrafu, przy czym podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zapisy te stosuje się również 

odpowiednio do umów zawieranych przez dalszych podwykonawców z ich podwykonawcami. 

13. Podwykonawca nie może przystąpić do realizacji zadania przed uzyskaniem przez Wykonawcę 

zgody Zamawiającego na umowę z podwykonawcą. 

14. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, dalszego 

podwykonawcy jeżeli uzna, że kwalifikacje podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub jego 

wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości i terminowości wykonania usługi  

lub realizuje on usługę w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy  

i przepisami prawa.   

15. Zamawiający wymaga, aby ostateczne rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami nastąpiło 

przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym. W tym celu Wykonawca 

zobowiązuje się wprowadzić odpowiednie postanowienia do umów z podwykonawcami. 

§ 12  

Kary umowne 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1)  100 zł za dojazd do szkoły z opóźnieniem ponad 15 min.; 

2)  100 zł za każdy dzień nie wykazania zatrudnienia wskazanej w ofercie liczby osób; 

3)  250 zł za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek braku aktualnych badań 

technicznych pojazdów, polisy OC, ubezpieczenia NNW, z wyłączeniem § 8 ust. 3; 

4)  500 zł za dojazd do szkoły z opóźnieniem wynoszącym 1 godzinę; 

5)  1 000 zł za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego faktu połączenia tras przewozu 

uczniów przez Wykonawcę; 

6)  1 000 zł za niewykonanie przewozu w danym dniu do którejkolwiek ze szkół na trasie objętej 

niniejszą umową. Za niewykonanie należy rozumieć dowóz uczniów do szkół z opóźnieniem 

wynoszącym więcej niż 1 godzinę, nie wykonanie przewozu w danym dniu na którejkolwiek  

z tras; 

7)  1 000,00 zł za każdy brak opiekuna w pojeździe; 
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8)  1 000,00 zł za brak przedstawienia przez Wykonawcę polis/y potwierdzającej zawarcie 

ubezpieczenia NNW w terminie określonym w § 8 ust. 3, 

9)  2 000,00 za każdorazowe nie podstawienie taboru zastępczego, w czasie dłuższym niż 

określony w § 7; 

10) 10 000 zł za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z powodu okoliczności, za które 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę osób, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej w wysokości 0,02 % wartości umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę żądanych 

przez Zamawiającego dowodów zgodnie z § 13 w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako 

niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 

od Zamawiającego w wysokości 10 000 zł, z wyjątkiem sytuacji unormowanej w art. 145 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

4. Z żądaniem zapłaty kary umownej w stosunku do Wykonawcy występuje dyrektor Centrum 

Usług Wspólnych w Niemodlinie jako realizator zadania określonego w niniejszej umowie. 

5. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, 2, 4, 6 i 7 zostanie naliczona Wykonawcy  

w oparciu o pisemną informacja dyrektora szkoły przekazaną do Centrum Usług Wspólnych  

w Niemodlinie w terminie 15 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1.  

6. Wykonawca nie zostanie obciążony karami umownymi oraz nie poniesie odpowiedzialności  

za nie wykonanie lub opóźnienie przewozu w skutek działania siły wyższej oraz z powodów,  

za które nie ponosi odpowiedzialności w szczególności: zaspy śnieżne, powódź i inne czynniki 

niezależne od Wykonawcy. 

7. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron możliwości dochodzenia odszkodowania   

na zasadach ogólnych, jeżeli  wartość kar nie pokryje poniesionej szkody. 

8. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty żądania zapłaty. 

9. Zamawiający może potrącić należną karę umowną z przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

§ 13 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usługi, zapewnienie 

warunków bezpieczeństwa uczniów i osób trzecich. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie spełnienia wymagania 

zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ofercie,  

na warunkach wskazanych w SIWZ. 

3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, 

zgodnie z § 6 ust. 3 – 4: 

a) oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać  

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę  

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy,  

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę  

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 
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jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników, wysokości wynagrodzenia). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

§ 14 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy na warunkach określonych w art. 145 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

2. Zamawiający może bez wypowiedzenia rozwiązać umowę na koniec miesiąca kalendarzowego  

w przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez Wykonawcę warunków umowy,  

w szczególności w zakresie dotyczącym terminowości i punktualności dokonywanych dowozów. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy 

w następujących przypadkach: 

1) braku rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy lub jej przerwania i nie wznowienia, mimo 

wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 3 dni; 

2) wygaśnięcia licencji lub zezwolenia uprawniającego do wykonywania transportu 

drogowego; 

3) nie przedłożenia przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na umowę  

o pracę osób biorących bezpośredni udział w realizacji przedmiotowego zamówienia, 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ pkt. III – 15; 

4) nie wykazania przez Wykonawcę liczby osób zatrudnionych na umowę o pracę, biorących 

bezpośredni udział w realizacji przedmiotowego zamówienia, w terminie 14 dni  

od powzięcia przez Zamawiającego informacji w trakcie kontroli, o której mowa w § 11 ust. 

2 niniejszej umowy; 

5) gdy Wykonawca powierzył wykonanie części usługi podwykonawcy, bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy w następujących przypadkach: 

1) Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty faktury i mimo wezwania Wykonawcy zwleka 

z zapłatą dłużej niż dwa miesiące licząc od terminu zapłaty ustalonego w umowie, 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich 

obowiązków wynikających z umowy (np. płatności). 

5. Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 – 4 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o podstawie do rozwiązania na koniec miesiąca kalendarzowego. 

6. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie oraz termin rozwiązania umowy. 

7. W przypadku rozwiązania umowy strony zobowiązane są do następujących czynności: 
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1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół z wykonanych usług według 

daty rozwiązania od umowy. 

2) Zamawiający zobowiązany jest do zweryfikowania i podsumowania  wykonanych usług  

i zapłaty za wykonane usługi do dnia rozwiązania umowy. 

§ 15 

Dopuszczalność zmiany umowy 

1. Z zastrzeżeniem zmian określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych, zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku: 

1)  zmiany danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego; 

2)   zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy; przy 

jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla 

Zamawiającego; 

3)   siły wyższej;  

4)   zmian organizacyjnych struktur wewnętrznych Wykonawcy lub Zamawiającego; 

5)  zmiany w zakresie wykazanych pojazdów, kierowców i opiekunów (pod warunkiem 

spełniania wymagań określonych w SIWZ); 

6)  zmiany przepisów regulujących zakres umowy; 

7)  zmiany przebiegu tras i rozkładu jazdy, 

8)  zmiany liczby dowożonych dzieci; 

9)  zmian godzin rozkładów jazdy będących załącznikami od Nr 9 do Nr 11 do SIWZ; 

10) zmiany podatku VAT. 

3. Do niniejszej umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych, a we wszystkich kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 

postanowienia Kodeksu Cywilnego. 

4. Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy po wyczerpaniu postępowania 

pojednawczego będzie rozstrzygał właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego. 

§ 16 

Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu 

art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 

„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 

tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe  

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się:  

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz 

z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których 

dane dotyczą, 

2)  do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych  



              Załącznik Nr 8 do SIWZ 

 

 10 

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,  

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,  

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,  

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 lit b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych 

w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie 

przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.  

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie 

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5.  Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza 

je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.  

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.  

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując  

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni. 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone  

na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy 

w zakresie obowiązku ochrony danych.  

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek 

decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych  

do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych 

kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności 

prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 

uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej 

lub elektronicznej („dane poufne”).  

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania  

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane  

w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji 

wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 
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17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

§ 17  

Postanowienia końcowe 

1. Przed wystąpieniem na drogę sądową, strony zobowiązane są  podjąć kroki zmierzające  

do rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, w szczególności poprzez wystąpienie pisemne 

kierowane do drugiej strony umowy. 

2. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi drugiej strony w terminie 14 dni od doręczenia 

pisma, przyjmuje się, że strony do porozumienia nie doszły. 

3. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem 

skutecznego przelewu na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem 

nieważności takiej czynności. 

5. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, m.in. ustawy 

 z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych wraz z przepisami wykonawczymi do tych aktów. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla obu 

stron. 

 

§ 17 

Integralną część umowy stanowią: 

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 

- oferta Wykonawcy 

 

 

      Wykonawca                                                                                                      Zamawiający 

                                                                                                                        

 

 

………………………… ………………………… 

 


