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PROJEKT  UMOWY 

  
 

Załącznik Nr 9 do SIWZ 

 

U M O W A  Nr ..................... 
 
 

W dniu ......................... 2017 r. w Lutocinie pomiędzy GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 

09-317 Lutocin NIP 5110271300 zwaną dalej w tekście  "Zamawiającym", reprezentowaną przez: 

1. Wójta Gminy – lek. wet. Ryszard Gałka, 

w kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Justyna Dobiesz, 

a 
........................................................................... 
........................................................................... 

 

zwanym w dalszej części "Wykonawcą" reprezentowanym przez: 

1. ....................................................................... 

2. ....................................................................... 
 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym z dnia .................................... została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług przewozowych 

polegających na dowożeniu dzieci do szkół oraz odwożeniu dzieci ze szkół z terenu gminy Lutocin 
w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 zgodnie z harmonogramem tras stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ w oparciu o bilety miesięczne. 

2.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianych biletów miesięcznych 
w zależności od liczby dojeżdżających dzieci. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie dowozu (po 
wcześniejszym porozumieniu się z Wykonawcą) w zależności od zmian w planach lekcyjnych. 

4.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w ilości zamawianych biletów 
miesięcznych oraz w harmonogramie dowozu na rok szkolny 2018/2019. 

5.  Przewóz będzie dokonywany w przewozach regularnych, na podstawie biletów miesięcznych. Czas 
dowozu dzieci do szkół nie przekroczy 1,5 godziny oraz  czas odwozu dzieci ze szkół nie 
przekroczy 1,5 godziny. 

6.  Wykonawca na każdy miesiąc kalendarzowy wyda bilety dla dzieci uprawnionych do przejazdu wg 
wykazu sporządzonego przez Zamawiającego. 

7.  Ceny biletów winny uwzględniać uprawnienia dzieci do zniżek i ulg wynikających ze stosowanych 
przepisów oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji 
roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 46 poz. 432). 
 

 

§ 2 
1.  Wykonawca wykona usługę własnymi autobusami w pełni sprawnymi pod względem technicznym 

i przystosowanymi  do przewozu ludzi. 
2.  Wykonawca usługi zobowiązuje się do zapewnienia podróżnym warunków bezpieczeństwa 

i higieny oraz takich wygód, które powszechnie uważa się za niezbędne (art. 776 K.C. ). 
3.  Wykonawca usługi obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi (art. 471 K.C.). 

4.  Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny oraz takich wygód, które powszechnie uważa się za 
niezbędne, obowiązuje Wykonawcę zamówienia począwszy od wsiadania pasażerów na 
przystanku PKS poprzez dowóz lub odwóz związany z bezpiecznym opuszczeniem pojazdu 
w miejscu do tego przeznaczonym. 

 
§ 3 

1.   Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień 01 września 2017 roku. 
2.   Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 30 czerwca 2019 roku. 
3.   Wykonanie usługi będzie następować w dniach, w których prowadzone będą zajęcia dydaktyczno 

– wychowawcze (z wyjątkiem okresu wakacji, ferii i innych przerw w nauce). 
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                                                                         § 4 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 
2. Wykonawca w przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawcą na żądanie  Zamawiającego 

winien przedłożyć mu projekt umowy o podwykonawstwo. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

4. Umowa z Podwykonawcą w przypadku, gdy Zamawiający jej zażąda winna być przedłożona 
Zamawiającemu do akceptacji w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca otrzymał to żądanie. 

5. Projekt umowy winien zawierać zapisy dotyczące szczegółowego określenia zakresu zamówienia 
powierzonego Podwykonawcy oraz sposobu rozliczeń finansowych pomiędzy Zamawiającym, 
Wykonawcą i Podwykonawcą. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy w terminie 7 dni 
od jej przedłożenia oznacza akceptację przez Zamawiającego. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia 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 zapłaty Podwykonawcy. 

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o Podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia. 
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, 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. 

10. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawców. 

 

§ 5 
1. Strony ustalają, że rozliczenie nastąpi zgodnie z następującą stawką:  

 

1.1. Cena biletu miesięcznego do 5 km włącznie-  .......................... zł brutto 

(słownie ............................................................. zł) 

1.2. Cena biletu miesięcznego powyżej 5 km do 10 km włącznie- .............................. zł brutto 

(słownie .............................................................. zł) 

1.3. Cena biletu miesięcznego powyżej 10 km do 15 km włącznie- .............................zł brutto 

(słownie .............................................................. zł)  

 

2. Strony ustalają, że łączna wartość wynagrodzenia (z tytułu zawartej umowy) w miesięcznym 
okresie rozliczeniowym wynika z iloczynu liczby uczniów zgłoszonych do przewozu i stawki za 
1 bilet miesięczny a także z organizacji roku szkolnego; w przypadku przerw w nauce cena ta 
ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni wolnych od zajęć w stosunku do liczby dni w 
miesiącu w którym zajęcia te powinny się odbywać. 

3. Cena określona w pkt. 1 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. 
4. Za wykonanie usługi strony rozliczać się będą miesięcznie na podstawie faktury VAT wystawionej 

przez Wykonawcę. 
5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności Wykonawcy w terminie 14 dni od daty 

wpływu faktury do Urzędu Gminy, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin. 
6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy. 
 

§ 6 

1. Za każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi polegające w szczególności na: 

 dowożeniu i odwożeniu dzieci ze szkół autobusami należącymi do podmiotów trzecich, 

 dowożeniu i odwożeniu dzieci ze szkół autobusami niesprawnymi technicznie, 

 naruszeniu harmonogramu tras stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, 

 jak również inne uchybienia i niezgodności wynikające z umowy a stwierdzone przez 
Zamawiającego,  
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 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy stwierdzony przypadek naruszenia 
w wysokości 1/30 wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto poprzedzającego miesiąc, 
w którym nastąpiło naruszenie i obliczonego zgodnie z § 4 ust. 2 umowy z zastrzeżeniem ust 4. 

2. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto obliczonego na podstawie wynagrodzenia 
poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło odstąpienie. 

3. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:  
3.1.  z tytułu każdorazowego braku zapłaty lub każdorazowej nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 
10% wartości wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, której zapłata dotyczy;  

3.2. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5.000 zł; 

3.3. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 
w wysokości 5.000 zł; 

4. Kara umowna w pierwszej kolejności potrącana będzie  z zabezpieczenia określonego w § 6 pkt. 1, 
a w przypadku wyczerpania tej kwoty, z faktur wystawianych przez Wykonawcę. 

5. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1 zostanie wyłączona, jeżeli niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie usługi przez Wykonawcę nastąpi z przyczyn od niego niezawinionych, 
a w szczególności w przypadku działania siły wyższej (np. huragany, śnieżyce, ulewne deszcze) 
lub zagrożenia życia i zdrowia.     

6. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa 
żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość 
ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 
 

§ 7 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości 
świadczonych usług tj. ............................. zł (słownie: ………….……................................ złotych)  
w formie .............................................................................. 

2. W przypadku stosowania kar, o których mowa w § 5, zabezpieczenie będzie uzupełniane do pełnej 
wysokości z kolejnych faktur. 

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt.1, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od daty zakończenia 
obowiązywania umowy.      

 

§ 8 

1. 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 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy  oraz  
wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
chyba,  że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

3. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:  
 

Zmiana wynagrodzenia umownego:  
- zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku wprowadzenia ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT; 

 zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmian kosztów zewnętrznych, będących 
podstawą kalkulacji cenowej, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp; 

 

Zmiany osobowe: 
- zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 

legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami spełniającymi wymóg SIWZ.  
 

Zmiany terminów płatności:  
- zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzonych do umowy, a także 

zmiany samoistne;  
- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz 

wykonawcy; 
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 Zmiana Podwykonawców:  
- zmiana podwykonawców, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy po 

uprzedniej akceptacji zamawiającego.  
 

oraz 

 wprowadzenia zmian w stosunku do opisu przedmiotu umowy w zakresie wykonania prac 
w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji przedmiotu umowy oraz dostosowania 
do nowych uregulowań prawnych;   

 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których 
mowa w art. 145 ustawy PZP. 

 
§ 9 

W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
 

 § 10 

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z tej umowy, jest sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 11 

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
 
                                                                                       
  Zamawiający:                                                                      Wykonawca: 
 
 
 

 
1. …………………………….…………..           1. ………………………..………………. 

 
 

 
2. …………………………………………              2. ……………………….……………….. 


