Załącznik Nr 6 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
a) Wzór umowy dla Gminy Kłodawa
WZÓR - UMOWA nr RU.RZP.272.1...2018
o świadczenie usług przewozu (dowozu i odwozu) osób na potrzeby
Gminy Kłodawa
zawarta w dniu ……….. 2018 roku w Kłodawie pomiędzy:
Gminą Kłodawa, z siedzibą: ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, NIP 666-200-24-90,
zwaną dalej „Zamawiającym" i reprezentowanym przez:
Dorotę Galus – Pełniącą Funkcję Burmistrza Kłodawy,
a firmą …………………………… z siedzibą: ……………………………………………,
NIP ………………….., REGON ……………………….,
zwaną dalej „Wykonawcą" i reprezentowaną przez ……………………………., która to
osoba zawiera umowę następującej treści:
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą
na wykonywaniu przewozu (dowozu i odwozu) osób na potrzeby Gminy Kłodawa.
2. Usługa obejmuje przewóz (dowóz i odwóz) autobusem uczniów z zapewnioną
opieką do szkół: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie, Szkoła
Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie, Szkoła Podstawowa im.
Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej.
§2
1. Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz
realizację umowy są:
- z ramienia Zamawiającego: ……………………………………….,
- z ramienia Wykonawcy: …..........................................................
2. Potrzeby, uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem usługi, o której mowa
w §1 przekazywane będą pisemnie przez ustanowioną w ust. 1 osobę.
§3
1. Szczegółowe trasy, wykaz przystanków, godziny przejazdu, rozkład jazdy zawiera
Załącznik Nr 8 do SIWZ.
2. Decyzje o wszelkich zmianach tras, godzin, przystanków, rozkładu jazdy
podejmuje tylko i wyłącznie Zamawiający, a o decyzję o ich wprowadzeniu
przekazuje niezwłocznie Wykonawcy i Dyrektorowi.
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zmieniać tras, godzin,
przystanków, rozkładu jazdy oraz środka transportu np. zamiana na bus, pod
rygorem nałożenia kary umownej.
§ 4
Wykonawca oświadcza, że pojazdy, którymi dysponuje są przystosowane do
przewozu osób w zakresie niezbędnym do prawidłowego i bezpiecznego transportu

uczniów do szkoły i ze szkoły. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, iż ponosi pełną
odpowiedzialność za stan techniczny pojazdów użytych do przewozu, ich
wyposażenie oraz związane z tym bezpieczeństwo uczniów.
§ 5
Wykonawca oświadcza, że osoby kierujące pojazdem posiadają pełne kwalifikacje do
kierowania pojazdem i przewożenia osób.
§ 6
Wykonawca oświadcza, iż posiada zawarte umowy ubezpieczenia OC i NNW.
§ 7
1. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za wykonanie przewozu uczniów z
opiekunami do szkoły na ustalonej trasie dowozu i odwozu. Do obowiązków
Wykonawcy należy w szczególności:
a) zapewnienie właściwej usługi (regularność, punktualność, czystość pojazdu,
bezpieczeństwo, sprawne ogrzewanie w sezonie zimowym),
b) zapewnienie opieki podczas przewozu,
c) utrzymanie pojazdu w należytym stanie technicznym,
d) należyte oznakowanie pojazdów przewożących dzieci,
e) ciągłość świadczonych usług.
2. W celu zapewnienia ciągłości usług Wykonawca zobowiązany jest w przypadku
awarii pojazdu, którym jest wykonywany przewóz do zapewnienia w tym samym dniu
innego pojazdu własnego lub wynajętego, przystosowanego do przewozu dzieci.
3. Zamawiający wymaga, aby każdy pojazd do przewozu osób posiadał system
pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i
odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów. Do obowiązków
Wykonawcy należy wyposażenie Gminy Kłodawa na czas trwania umowy w
oprogramowanie zainstalowane na komputerze będącym własnością gminy,
umożliwiające kontrolę pracy pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usługi
przewozu osób, przeszkolenie pracownika UMiG z funkcjonowania oprogramowania
oraz zapewnienie pomocy technicznej dotyczącej zainstalowanego programu.
Zamawiający informuje, że obowiązek wyposażenia w odpowiednie oprogramowanie
oraz właściwe przeszkolenie pracownika UMiG musi nastąpić nie później niż z chwilą
zawarcia niniejszej umowy.
§ 8
Obowiązkiem Wykonawcy jest również zapewnienie opieki przy dowozie i odwozie
dzieci do szkół.
Do obowiązków opiekunki należy:
1) sprawdzenie stanu liczebności uczniów wsiadających do autobusu w/g wykazów
uczniów sporządzonych przez dyrektorów szkół,
2) dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w
pojeździe (opiekun wsiada ostatni) oraz wysiadaniu (wysiada pierwszy i zapewnia
bezpieczeństwo),
3) ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy,

4) ponoszenie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas
przewozu do szkoły i ze szkoły,
5) zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie jazdy,
6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w czasie wsiadania i wysiadania oraz
przejścia do szkoły lub miejsca zbiórki skąd uczniowie rozchodzą się do domów,
7) nie dopuszczenie do przewozu uczniów w przypadku stwierdzenia sytuacji
zagrażającej bezpieczeństwu.
§ 9
Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu trasa przewozu oraz stan techniczny dróg i
nie może w przyszłości powoływać się na te okoliczności jako przyczyny przerwania
przewozu.
§ 10
1. Łączną min. ilość kilometrów ustala się średnio na 430 km w ciągu jednego dnia.
Szacunkowa łączna liczba dni: 252. Z tytułu świadczonych usług Zamawiający
zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy stawki w wysokości: ………… zł
brutto/1km. Szacunkowa wartość umowy wynosi: ................... zł brutto.
2. Cen jednostkowe przedstawione w ofercie, obowiązywać będą przez czas trwania
umowy i nie mogą ulec zmianie.
§ 11
1. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę
wystawioną na Gminę Kłodawa, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, 666-200-24-90
wraz z wykazem wykonanych w rozliczanym miesiącu kursów i rzeczywiście
przejechanych kilometrów, którą potwierdzi osoba upoważniona przez
Zamawiającego.
2. Wartość faktury stanowi iloczyn stawki za 1 km z podatkiem VAT i liczba
rzeczywiście przejechanych kilometrów potwierdzona przez osobę upoważnioną
przez Zamawiającego.
3. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy na wskazany na
fakturach numer rachunku bankowego.
4. Wynagrodzenie miesięczne Zamawiający zobowiązuje się płacić w terminie …. dni
od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów,
o których mowa w ust. 1.
§ 12
Strony ustalają następujące kary umowne:
1. W wysokości 10 % wartości brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za
wykonaną potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.
3. W przypadku niezapewnienia innego pojazdu, o którym mowa w § 7 ust. 2 i
niezapewnienia przez Wykonawcę ciągłości usług, zapłaci on Zamawiającemu karę
umowną w wysokości dwukrotności dziennej stawki wynikającej z umowy za każdy
dzień niewywiązywania się z umowy.

4. W przypadku zmiany przez Wykonawcę tras, godzin, przystanków, rozkładu jazdy,
środka transportu bez zgody Zamawiającego zapłaci on Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek.
5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności,
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto. Niezłożenie przez
wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane
będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności.
6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
§ 13
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony do dnia 19 czerwca 2019 r.
2. Okres realizacji zamówienia obejmuje miesiące: od 01 lutego 2018 r. do 22
czerwca 2018 r. oraz od 03 września 2018 r. do 19 czerwca 2019 r.
§ 14
Niedopełnienie obowiązków przez Wykonawcę, realizacja usługi niezgodnie z
zapisami niniejszej umowy oraz SIWZ, bądź stwarzanie zagrożeń bezpieczeństwa
uczniów powoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy.
§ 15
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa.
§ 16
1. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu
prawnego firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i
likwidacyjnego.
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane
będą przez właściwy rzeczowo dla Zamawiającego sąd powszechny.
§ 17
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

..............................................
podpis i pieczęć Wykonawcy

..............................................
podpis i pieczęć Zamawiającego

b) Wzór umowy dla Szkoły Podstawowej w Korzeczniku
WZÓR - UMOWA nr ……………………
o świadczenie usług przewozu (dowozu i odwozu) osób
zawarta w dniu ……….. 2018 roku w Kłodawie pomiędzy:
Szkołą Podstawową w Korzeczniku, z siedzibą: Korzecznik 41, 62-650 Kłodawa,
NIP 666-19-84-634, zwaną dalej „Zlecającym" i reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………..,
a firmą …………………………… z siedzibą: ……………………………………………,
NIP ………………….., REGON ……………………….,
zwaną dalej „Wykonawcą" i reprezentowaną przez ……………………………., która to
osoba zawiera umowę następującej treści:
§1
1. Zlecający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na
wykonywaniu przewozu (dowozu i odwozu) osób.
2. Usługa obejmuje przewóz (dowóz i odwóz) autobusem uczniów z zapewnioną
opieką do Szkoły Podstawowej w Korzeczniku.
§2
1. Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz
realizację umowy są:
- z ramienia Zlecającego: ……………………………………….,
- z ramienia Wykonawcy: …..........................................................
2. Potrzeby, uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem usługi, o której mowa
w §1 przekazywane będą pisemnie przez ustanowioną w ust. 1 osobę.
§3
1. Szczegółowe trasy (część trasy dowozu autobus nr 3 trasa nr I i II oraz część trasy
odwozu autobus nr 3 trasa nr I i II), wykaz przystanków, godziny przejazdu zawiera
Załącznik Nr 8 do SIWZ.
2. Decyzje o wszelkich zmianach tras, godzin, przystanków, rozkładu jazdy
podejmuje tylko i wyłącznie Zlecający, a o decyzję o ich wprowadzeniu przekazuje
niezwłocznie Wykonawcy.
3. Wykonawca nie może bez zgody Zlecającego zmieniać tras, godzin, przystanków,
rozkładu jazdy oraz środka transportu np. zamiana na bus, pod rygorem nałożenia
kary umownej.
§4
Wykonawca oświadcza, że pojazdy, którymi dysponuje są przystosowane do
przewozu osób w zakresie niezbędnym do prawidłowego i bezpiecznego transportu
uczniów do szkoły i ze szkoły. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, iż ponosi pełną
odpowiedzialność za stan techniczny pojazdów użytych do przewozu, ich
wyposażenie oraz związane z tym bezpieczeństwo uczniów.

§ 5
Wykonawca oświadcza, że osoby kierujące pojazdem posiadają pełne kwalifikacje do
kierowania pojazdem i przewożenia osób.
§ 6
Wykonawca oświadcza, iż posiada zawarte umowy ubezpieczenia OC i NNW.
§ 7
1. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za wykonanie przewozu uczniów z
opiekunami do szkoły na ustalonej trasie dowozu i odwozu. Do obowiązków
Wykonawcy należy w szczególności:
a) zapewnienie właściwej usługi (regularność, punktualność, czystość pojazdu,
bezpieczeństwo, sprawne ogrzewanie w okresie zimowym),
b) zapewnienie opieki podczas przewozu,
c) utrzymanie pojazdu w należytym stanie technicznym,
d) należyte oznakowanie pojazdów przewożących dzieci,
e) ciągłość świadczonych usług.
2. W celu zapewnienia ciągłości usług Wykonawca zobowiązany jest w przypadku
awarii pojazdu, którym jest wykonywany przewóz do zapewnienia w tym samym dniu
innego pojazdu własnego lub wynajętego, przystosowanego do przewozu dzieci.
§ 8
Obowiązkiem Wykonawcy jest również zapewnienie opieki przy dowozie i odwozie
dzieci do szkół.
Do obowiązków opiekunki należy:
1) sprawdzenie stanu liczebności uczniów wsiadających do autobusu w/g wykazów
uczniów sporządzonych przez dyrektorów szkół,
2) dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w
pojeździe (opiekun wsiada ostatni) oraz wysiadaniu (wysiada pierwszy i zapewnia
bezpieczeństwo),
3) ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy,
4) ponoszenie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas
przewozu do szkoły i ze szkoły,
5) zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie jazdy,
6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w czasie wsiadania i wysiadania oraz
przejścia do szkoły lub miejsca zbiórki skąd uczniowie rozchodzą się do domów,
7) nie dopuszczenie do przewozu uczniów w przypadku stwierdzenia sytuacji
zagrażającej bezpieczeństwu.
§ 9
Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu trasa przewozu oraz stan techniczny dróg i
nie może w przyszłości powoływać się na te okoliczności jako przyczyny przerwania
przewozu.

§ 10
1. Łączną ilość kilometrów ustala się na 48 km w ciągu jednego dnia. Szacunkowa
łączna liczba dni: 252. Z tytułu świadczonych usług Zlecający zobowiązuje się do
zapłaty na rzecz Wykonawcy stawki w wysokości: ………… zł brutto/1km.
Szacunkowa wartość umowy wynosi: ................... zł brutto.
2. Ceny jednostkowe przedstawione w ofercie, obowiązywać będą przez czas
trwania umowy i nie mogą ulec zmianie.
§ 11
1. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca przedłoży Zlecającemu fakturę
wystawioną na Szkołę Podstawową w Korzeczniku, Korzecznik 41, 62-650 Kłodawa,
NIP 666-19-84-634 wraz z wykazem wykonanych w rozliczanym miesiącu kursów
i rzeczywiście przejechanych kilometrów, którą potwierdzi osoba upoważniona przez
Zlecającego.
2. Wartość faktury stanowi iloczyn stawki za 1 km z podatkiem VAT i liczba
rzeczywiście przejechanych kilometrów potwierdzona przez osobę upoważnioną
przez Zlecającego.
3. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy na wskazany na
fakturach numer rachunku bankowego.
4. Wynagrodzenie miesięczne Zlecający zobowiązuje się płacić w terminie …. dni od
dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów, o
których mowa w ust. 1.
§ 12
Strony ustalają następujące kary umowne:
1. W wysokości 10 % wartości brutto umowy, gdy Zlecający odstąpi od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za
wykonaną potwierdzoną przez Zlecającego część umowy.
3. W przypadku niezapewnienia innego pojazdu, o którym mowa w § 7 ust. 2 i
niezapewnienia przez Wykonawcę ciągłości usług, zapłaci on Zlecającemu karę
umowną w wysokości dwukrotności dziennej stawki wynikającej z umowy za każdy
dzień niewywiązywania się z umowy.
4. W przypadku zmiany przez Wykonawcę tras, godzin, przystanków, rozkładu jazdy,
środka transportu bez zgody Zlecającego zapłaci on Zlecającemu karę umowną w
wysokości 1.000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek.
5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności,
Zlecający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto. Niezłożenie przez
wykonawcę w wyznaczonym przez zlecającego terminie żądanych przez zlecającego
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności.

6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zlecający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
§ 13
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony do dnia 19 czerwca 2019 r.
2. Okres realizacji zamówienia obejmuje miesiące: od 01 lutego 2018 r. do 22
czerwca 2018 r. oraz od 03 września 2018 r. do 19 czerwca 2019 r.
§ 14
Niedopełnienie obowiązków przez Wykonawcę, realizacja usługi niezgodnie z
zapisami niniejszej umowy oraz SIWZ, bądź stwarzanie zagrożeń bezpieczeństwa
uczniów powoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy.
§ 15
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa.
§ 16
1. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu
prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego,
układowego i likwidacyjnego.
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane
będą przez właściwy dla Zlecającego rzeczowo sąd powszechny.
§ 17
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

..............................................

..............................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

podpis i pieczęć Zlecającego

