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UMOWA Nr CUW.271.1.P.2019 

zawarta w Nowinach, w dniu …………… 2019 roku, pomiędzy: 

 

Gminą Sitkówka – Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, NIP:  959-14-68-922, REGON 

291010665 – Nabywcą, reprezentowaną przez: Justynę Skrzypczyk, p.o. Kierownika Centrum Usług 

Wspólnych w Nowinach, ul. Gimnazjalna 1, 26 – 052 Nowiny – Odbiorcę, przy kontrasygnacie Pani 

Anety Adamus – Głównego księgowego, zwaną dalej w treści umowy ,,Zamawiającym”, 

a 
....…………………………………………………………………………..……………………………. 

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

dalej w treści umowy „Wykonawcą”.  

 

W związku z wyborem oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego z dnia ......................... 2019r. , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 

z późn. zm.), zawarto Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest: Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Sitkówka – 

Nowiny w roku szkolnym 2019/2020. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi dowozu na trasach 

wskazanych na zasadach określonych w SIWZ. 

3. Dowóz uczniów odbywać się będzie tak, aby dzieci mogły rozpocząć naukę począwszy od pierwszej 

lekcji i były odwiezione do domu po ich zakończeniu. Przewozy będą dostosowane do rozkładu 

zajęć w szkole, na zasadach określonych § 3 ust. 4 umowy. 

4. Koszty pustego przebiegu autobusów do miejsca świadczenia usługi (z bazy i z powrotem) przed 

rozpoczęciem i po zakończeniu dziennych dowozów uczniów obciążają Wykonawcę. 

5. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykonywał będzie przewozy dodatkowe. Dodatkowe 

przewozy będą wykonywane na podstawie jednostkowych zleceń autobusami o liczbie miejsc 

w przedziale od 20 - 65 na terenie całego kraju. Jednostkowe zlecenia będą określać ilość osób do 

przewozu, datę wyjazdu, trasę przewozu. Zlecenia następują w formie pisemnej na druku Zlecenie 

dodatkowego przewozu osób, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy. Zlecenie wyjazdu nastąpi  

w terminie nie krótszym niż na 3 dni przed dniem wykonania usługi.  

6. W przypadku realizacji przewozów o których mowa w ust. 5 nie przewiduje się możliwości 

naliczenia opłaty postojowej, a  Wykonawca zobowiązany jest do oczekiwania.  

 

§ 2 

1. Wykonawca będzie świadczył usługi samochodami marki: 

1) ………………………..  

2) ………………………..    

3) ………………………..    

4) ………………………..    

5) ……………………….. 

6) ………………………..,  

sprawnymi technicznie, oznakowanymi odpowiednimi tablicami świadczącymi o przewozie uczniów. 

2. Wykonawca oświadcza, iż dołoży najwyższej staranności w celu zabezpieczenia właściwych 

warunków wykonywania przewozu osób pod względem szczególnego bezpieczeństwa 

korzystających z komunikacji uczniów. 

3. W sytuacjach awaryjnych Wykonawca zobowiązuje się zapewnić samochód (przewóz zastępczy), 

spełniający wszystkie wymogi dotyczące pojazdów stawiane przez Zamawiającego a wynikające z 

SIWZ, powiadamiając o zmianie Zamawiającego. 

4. W przypadku zmiany samochodu Wykonawca zapewni inny o parametrach nie gorszych od tych 

wymaganych w SIWZ. 
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§ 3 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 02.09.2019 do dnia 26.06.2020 r. 

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron na zasadzie porozumienia.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym                       

w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych warunków umowy.   

4. Przewozy będą dostosowane do rozkładu zajęć w szkołach. Wykonawca otrzyma od 

Zamawiającego do pięciu dni przed rozpoczęciem każdego miesiąca aktualny terminarz przejazdów 

z uwzględnieniem wskazanych powyżej ilości dowozów  i odwozów. Na podstawie otrzymanego 

terminarza Wykonawca w terminie trzech dni od dnia otrzymania terminarza przedłoży 

Zamawiającemu do akceptacji dobór tras, który będzie uwzględniał najbardziej optymalne 

rozwiązanie, gdzie głównym kryterium doboru będzie najkrótsza odległość.  

5. W przypadku zmian w pracy szkoły (np. odrobienie dnia pracy szkoły w sobotę, rekolekcje, 

uroczystości szkolne, egzaminy) zmiana terminu oraz godzin  przewozu dzieci nastąpi 

automatycznie po zgłoszeniu tego faktu przez Koordynatora dowozu. 

 

§ 4 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków bezpieczeństwa, 

higieny oraz wygody w czasie dowozu. 

 

§ 5 

Zamawiający zapewnia opiekę uczniom podczas dowozów. 

 

§ 6 

1. Wykonawca przez cały czas trwania umowy zapewnia dyspozycyjność samochodu dla potrzeb 

dowozu dzieci na trasach wskazanych w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

2. O zaistniałych lub przewidzianych przeszkodach w dowozie Wykonawca zobowiązuje się 

powiadomić niezwłocznie Zamawiającego 

 

§ 7 

1. Jeżli przed rozpoczęciem dowozu lub w czasie jego wykonywania zaistnieją okoliczności 

uniemożliwiające jego wykonanie zgodnie z treścią umowy, Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, oraz zapewnić  bez dodatkowej opłaty przewóz 

do miejsca przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków transportowych (przewóz 

zastępczy). 

2. Przewóz zastępczy o którym mowa w ust. 1 zostanie zorganizowany w czasie nie dłuższym niż 

……………minut na trasach przewozów stałych oraz nie dłuższym niż 45 minut na trasach 

przewozów dodatkowych.  

 

§ 8 
Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem zezwolenia na świadczenie usług w zakresie 

dowozu i przewozu osób. 

 

§ 9 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub 

wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopię zawartej polisy OC w zakresie prowadzonej 

działalności związanej  z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł. 

Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej 

działalności w przypadku jego wygaśnięcia w czasie trwania umowy i do przedłożenia 

Zamawiającemu kopii polisy. 

 

§ 10 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy  strony  ustalają  na  kwotę: 

brutto łącznie z podatkiem VAT: ............................. zł. (słownie zł: ..........). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe należne za jeden miesiąc wykonania przedmiotu umowy wynosi 



Załącznik nr 10 do SIWZ 

 
Strona 3 z 9 

.....................  zł netto plus  podatek VAT w wysokości ............................, czyli .......................... zł 

brutto. 

3. Wynagrodzenie to nie podlega zmianie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez 

Zamawiającego należnego wynagrodzenia za wykonaną usługę stanowiącą przedmiot umowy  jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom.  

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty o których mowa w ust. 4 

wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających                         

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

6. Zamawiający, z należności przysługującej Wykonawcy, ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

7. Zamawiający przed dokonaniem płatności o której mowa w ust. 6 zwróci się do Wykonawcy aby 

ten w terminie 7 dni wniósł pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowiązań wobec 

podwykonawcy. Wniesione uwagi mogą być podstawą:  

1) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożenia do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

8. Wypłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, przelewem w ciągu 30 dni od dnia 

wpływu do Centrum Usług Wspólnych, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.  

9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP oraz REGON i jest 

uprawniony do otrzymywania faktur VAT oraz upoważnia Wykonawcę posiadającego NIP oraz 

REGON do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 

10. Faktury za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiane będą na Gminę Sitkówka-Nowiny, ul. Białe 

Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, NIP 959-14-68-922. Odbiorcą faktur jest – Centrum Usług 

Wspólnych w Nowinach, ul. Gimnazjalna 1 , 26-052 Nowiny.  

11. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 

12. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku przez 

Zamawiającego. 

13. Za nieterminową płatność faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

14. Zamawiający nie udziela przedpłat na poczet realizacji przedmiotu umowy. 

15. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być  

potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wykazu przejechanych tras, potwierdzanego przez 

osoby wyznaczone przez dyrektorów szkół i/lub Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo kontroli ilości km związanych z realizacją niniejszej umowy. 

 

§ 11 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

odstąpienia od umowy w tym wypadku może nastąpić  w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usługi bez uzasadnionych przyczyn lub zaprzestał jej 

świadczenia i nie kontynuuje jej, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
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2. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawcy  przysługuje wynagrodzenie za wykonanie usługi 

do dnia podjęcia decyzji o odstąpieniu.                                                      

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z 

zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania - w terminie trzech miesięcy od upływu terminu 

określonego umową. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

 

§ 12 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 

może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Za każdy przypadek niewywiązania się z dziennej usługi transportowej dowozu dzieci 

określonej w § 1 ust. 1 w związku § 3 ust. 4 z umowy w wysokości 1 000,00 zł (tysiąc złotych 

00/100) 

2) Za każdy przypadek niezapewnienia transportu zastępczego 1 000,00 zł (tysiąc złotych 00/100); 

3) Za każdy przypadek przekroczenia zadeklarowanego czasu podstawienia pojazdu zastępczego 

w razie awarii – 1 000,00 zł (tysiąc złotych 00/100). 

4) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100).  

5) W przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

bezpośrednio związanych z kierowaniem pojazdami wykorzystywanymi do realizacji 

przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych 

00/100) za każdego pracownika objętego takim  wymogiem a niezatrudnionego  na podstawie 

umowy o pracę.  

5. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie 

informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego 

podstawę nałożenia kary. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary 

umownej. 

 

§ 13 

1. Wykonawca, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zobowiązany jest do 

wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, kwoty zabezpieczenia w wysokości 10 % wartości 

brutto Umowy, tj. w wysokości: ........................... zł (słownie zł: ...........................................),  

 

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z poniższych 

form: 

 pieniądzu; 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

 gwarancjach bankowych; 

 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

2. W razie nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający zaspokaja się bezpośrednio i w pierwszej 

kolejności z kwoty wniesionego zabezpieczenia. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy                       
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany. 

4. Pozostałe kwestie dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotowej Umowy 

regulują odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 14 

1. Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
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przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określając następujące warunki zmiany: 

1) wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu, podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.  

2) Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z potrzeb Zamawiającego lub z przyczyn dotyczących 

Zamawiającego, lub też z przyczyn obiektywnych, nieuzależnionych od żadnej ze Stron i 

dotyczy:   

a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) 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, 

c) zmian, do których Strony upoważnione są na podstawie ustawy. 

2. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,                    

o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku 

wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1)  zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów                        

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub  

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w 

sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

umowy przez Wykonawcę. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,                  

o której mowa w pkt 2 ppkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy 

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, 

do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 ppkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, 

a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 2 ppkt 

2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu 

do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z 

wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia 

za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 ppkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 

od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących 

usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 ppkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących 
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usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi. w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

8. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej 

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz 

z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła 

bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

9. W przypadku zmian, o których mowa w pkt 2 ppkt 2) lub ppkt 3), jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać,                   

w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:  

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi -  w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 ppkt 2,  

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 

Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 ppkt 3. 

10. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 ppkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, 

jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia  w wyznaczonym terminie, 

dokumentów,  z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty 

wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w pkt  9 ppkt 2). 

11. W terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w pkt 8, Strona, 

która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 

wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, 

albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

12. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w pkt 8.  

W takim przypadku przepisy pkt 9 - 11 oraz pkt 13 stosuje się odpowiednio. 

13. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie do 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 

wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 15 

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części usług  podwykonawcom w takim zakresie jak to 

wskazał w ofercie.  

2. Wykonywanie usług przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności                           

i zobowiązań wynikających z umowy wobec Zamawiającego.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten 

wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i 

przepisami obowiązującego prawa. 

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

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w toku postępowania przetargowego,                     

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 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania                                     

o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca, powierzając wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcy wyraża zgodę na to, że 

Zamawiający ureguluje Wykonawcy płatności dopiero po złożeniu oświadczenia przez 

podwykonawcę o uregulowaniu zobowiązań wobec niego przez Wykonawcę 

 

§ 16.  

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez cały okres 
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realizacji usługi, stanowiącej przedmiot umowy osób wykonujących czynności, polegających                                   

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy: Kierowanie pojazdami wykorzystywanymi do realizacji przedmiotu zamówienia przez cały 

okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia. 

2. W trakcie realizacji świadczenia usługi zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                                     

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji świadczenia usługi na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane, wybrane  poniżej dowody w 

celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy 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. 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię umowy/umów                          

o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” (tj. w szczególności 

bez: adresów, nr PESEL pracowników, wysokości wynagrodzenia). Informacje takie jak: 

nazwisko i imię, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu muszą 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 

art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 

1), dalej „RODO” 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej  w wysokości określonej w  § 12 ust 1 pkt 5. 

niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów 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 wykonujących wskazane w 

punkcie 1 czynności.  
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5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy, dla osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy,                          

w stosunku,  do których Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy 

pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. 

(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, rodzaju umowy o pracę  i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, 

wraz z oświadczeniem, że okazane do wglądu kopie umów o pracę osób wymienionych                                     

w oświadczeniu są zgodne z prawdą.) 

7. Zmiana pracowników wykonujących czynności  przy realizacji zamówienia skutkuje  obowiązkiem 

dostarczenia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany zaktualizowanego 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 6. 

8. Za niewywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązku  wskazanego w ust. 6 i ust. 7 Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 100 zł (sto złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia. 

9. W przypadku  dwukrotnego niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku  wskazanego w ust. 

6 i ust. 7 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 17. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, poza sytuacjami wskazanymi w SIWZ, 

wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

2. W sprawach nieunormowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują strony przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Spory związane z realizacją postanowień niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy 

według siedziby Zamawiającego. 

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część 

umowy. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający. 

 

§ 18. 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

2) Oferta Wykonawcy wraz z wymaganymi załącznikami.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 
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                                      Załącznik Nr 1 do Umowy 

DRUK 

ZLECENIE NA DODATKOWY PRZEWÓZ UCZNIÓW 

Nr………………../2019 (NADAJE CUW) 

 
A. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE DODATKOWEGO ZLECENIA 

1. DATA WYJAZDU 

 

…………………………. 

Dzień- miesiąc -rok 

2. DATA POWROTU 

 

…………………………. 

Dzień- miesiąc -rok 

3. GODZINA WYJAZDU 

 

…………………………………. 

Czas podstawienia autokaru 

4. Miejsce podstawienia autobusu:  

 

 

 

5. Telefon kontaktowy do opiekuna wyjazdu (nauczyciela) 

 

 

 

B. DANE ZLECENIODAWCY- SZKOŁY/PLACÓWKI 

6. Nazwa: 

 

 

 

 

 

7. Trasa przejazdu: 

 

           

 

 

8. Liczba planowanych kilometrów: 

 

  

9. Przyjmuję do realizacji: 

 

 

 

 

10. Podpis Dyrektora placówki wynajmującej: 

 

 

 

 

11. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji: (podpis Kierownika 

CUW w Nowinach)/ 

 

 

C. REALIZACJA  ZLECENIA                                                                        

12. Początkowy stan licznika: 

 

 

 

13. Końcowy stan licznika: 

 

14. Potwierdzenie opiekuna faktycznie przejechanych kilometrów: 

 

 

 

 

15. Podpis Kierowcy: 

 
 

 

 

 

 

16. Uwagi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


