Załącznik nr 4 do SIWZ
OAF.II.271.14.2019
PROJEKT UMOWY
na dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Orły
zawarta w dniu ................................. w Orłach, pomiędzy:
Gminą Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły
NIP: 795-230-73-30, REGON: 650900358
reprezentowaną przez:
Bogusława Słabickiego – Wójta Gminy Orły
przy kontrasygnacie
Teresy Oczkoś – Skarbnika Gminy Orły
zwaną dalej „Zamawiającym”
a firmą ……………………………………………………………………………….
z siedziba w ……………………………………………………………………
NIP ……………………………., REGON …………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
reprezentowanym przez: ………………..……………… - ………………………
W wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym
nieograniczonego zawarto umowę o następującej treści:

w

trybie

przetargu

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie
Gminy Orły.
2. Podstawowymi pracami wykonywanymi w ramach realizacji zamówienia będzie:
1) dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Orły na podstawie biletów
miesięcznych z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych. Usługa świadczona
będzie taborem Wykonawcy w formie regularnych przewozów pasażerskich na terenie
gminy Orły, według linii oraz osobnych rozkładów jazdy, zgodnie z zasadami
i obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018r. poz. 2016 z późn. zm.). W
ramach świadczonej usługi Wykonawca zapewnia możliwość bezpłatnego korzystania
z przewozu w każdym autobusie przez osobę dorosłą wskazaną przez Zamawiającego w
celu zapewnienia opieki dzieci i uczniów podczas przewozu zgodnie z obowiązkiem
wynikającym z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U.
z 2019 r poz., 1148 z późn. zm.). Przewóz uczniów będzie realizowany na trasach,
których przebieg został określony w załączniku nr 8 do SIWZ. Podane liczby uczniów
w załącznik nr 8 do SIWZ są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu
publicznym i w trakcie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie. W takim przypadku
wynagrodzenie za dostawę biletów miesięcznych ulegać będzie również zmianie.
W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia liczby dzieci wynagrodzenie zostanie
odpowiednio zmniejszone (rzeczywista liczba dzieci x cena biletu miesięcznego);

2) dostawa do szkół biletów miesięcznych uprawniających uczniów do przejazdów,
o których mowa w pkt 1), z tym, że szczegółowe terminy rozpoczęcia oraz zakończenia
dowozu uczniów do szkół określi Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą;
3. Usługa będzie świadczona przy użyciu środków transportowych spełniających wymagane
warunki techniczne, w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami prawa, zapewniające
maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych osób. Wykonawca
zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z wykorzystaniem środków
transportowych odpowiadających wymogom określonym w przepisach ustawy – Prawo
o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.)
i innych przepisach związanych z przewozem osób, oraz ustawą o transporcie drogowym
z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.).
4. Wykonawca w związku z realizacją zamówienia deklaruje dysponowanie co najmniej
4 autobusami o następującej minimalnej liczbie miejsc siedzących:
1) trzy pojazdy o liczbie miejsc siedzących minimum 55,
2) jeden pojazd o liczbie miejsc siedzących minimum 30.
5. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie przewozu organizuje i zapewnia Zamawiający.
6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane
poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: kierowca autobusu w wymiarze co
najmniej 4 etatów.
7. W trakcie realizacji zamówienia 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 ust. 6
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 6
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 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, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
2) 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 wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 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 (Dz.U. z 2018r. poz. 1000), tj.
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie
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podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) 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;
4) 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 (Dz.U. z 2018r. poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.
9. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej
w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia
publicznego. 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 ust. 6
czynności.
10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§2
Prawa i obowiązki
1. Przewóz uczniów do szkół i ze szkół odbywać się będzie w dni nauki szkolnej.
W przypadku zmiany w organizacji zajęć szkolnych Wykonawca zostanie powiadomiony
przez Zamawiającego o terminie dowozu i odwozu uczniów.
2. W ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi projektowany rozkład
jazdy autobusów, spełniający wymagania co do organizacji i realizacji dowozu uczniów na
trasach określonych w załączniku nr 8 do siwz.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości ustalonych kursów odwozu
uczniów do domu po zajęciach oraz godzin przejazdu w przypadku zmian w planie zajęć
lekcyjnych.
4. Zamawiający najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi w danym
miesiącu dostarczy Wykonawcy imienne listy uczniów z poszczególnych szkół.
5. Wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi w danym miesiącu
dostarczy do poszczególnych szkół bilety miesięczne, zgodnie z imiennym wykazem
uczniów.
6. Zamawiający może zwrócić Wykonawcy niesłusznie wystawiony bilet miesięczny do 5-go
dnia każdego miesiąca. Zwrócony bilet miesięczny będzie stanowił podstawę do
sporządzenia korekty faktury za dany miesiąc.
7. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi przewozowe ubezpieczonymi i sprawnymi
technicznie autobusami, posiadającymi aktualne badania techniczne dopuszczające je do
ruchu z ilością miejsc siedzących odpowiadającą ilości przewożonych dzieci, zgodną
z wykazem pojazdów przedstawionym w formularzu ofertowym Wykonawcy.
W przypadku zwiększenia się ilości dzieci z dniem rozpoczęcia zajęć szkolnych zapewnienie wszystkim dzieciom miejsc siedzących w autobusie.
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8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia punktualnych, bezpiecznych i higienicznych
warunków przejazdu taborem własnym, lub do którego posiada inny tytuł prawny.
W okresie zimowym pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z wypadków lub wszelkiego
rodzaju zdarzeń wynikłych podczas wykonywania usługi.
10 W przypadku awarii autobusu, Wykonawca zobowiązuje się do przewozu uczniów
autobusem zastępczym, pozyskanym własnym staraniem i spełniającym warunki bhp oraz
odpowiadającym warunkom określonym w SIWZ. Czas podstawienia pojazdu zastępczego
do 30 minut, od momentu powiadomienia Wykonawcy o awarii.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości wykonywania zamówienia
w okresie i na warunkach określonych w umowie, w szczególnych okolicznościach
niezależnych od Wykonawcy także poprzez zorganizowanie zastępczego wykonania
przewozów przez innego przewoźnika na koszt i ryzyko Wykonawcy.
12. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 11 Wykonawca
zobowiązany jest powiadomić o nich Zamawiającego i uzyskać jego zgodę na wybór
zastępczego przewoźnika.
13. Wykonawca może świadczyć usługi na rzecz innych osób (mieszkańców gminy)
w ramach opłat biletowych z zastrzeżeniem, że przede wszystkim musi zapewnić transport
dzieciom w ramach zawartej umowy. Uczniowie muszą bezwzględnie mieć zapewnione
miejsca siedzące.
§3
Termin realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie od
02.09.2019r. do 30 czerwca 2020r.
§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy za świadczenie usługi przewozowej stanowić
będzie kwota wynikająca z iloczynu ilości dzieci razy stawka za 1 bilet miesięczny,
zgodnie ze złożoną ofertą. Ceny jednostkowe biletów na poszczególnych odcinkach
wynoszą: (wpisać zgodnie z ofertą)
2. Rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będzie na podstawie ilości
wydanych biletów miesięcznych.
3. Wynagrodzenie za wykonaną usługę płatne będzie na rachunek Wykonawcy w terminie
14 dni od dnia otrzymania faktury, do której Wykonawca każdorazowo dołączy imienną
listę uczniów, którym wystawił bilet miesięczny.
4. Ustalona cena jednostkowa za 1 bilet miesięczny brutto nie podlega zmianie z tytułu
wzrostu cen na rynku w trakcie trwania umowy.
5. Zamawiający nie będzie dokonywał zwrotu kosztów dla Wykonawcy za dojazdy z bazy do
miejsca świadczenia usługi przewozowej, jak również powrotu do bazy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany w zakresie liczby dowożonych i odwożonych
uczniów, która spowoduje wzrost lub spadek ilości zakupionych biletów miesięcznych
w przypadku zmiany rzeczywistej liczby przewożonych uczniów. Powyższa zmiana nie
wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
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§5
Kary za niewykonanie umowy
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:
1) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca - w wysokości 20 % wynagrodzenia, określonego jako iloczyn cen
jednostkowych biletów i szacunkowej liczby uczniów.
2) za trzykrotne występujące w kolejnych dniach opóźnienia w dowożeniu lub odwożeniu
dzieci w wysokości 500 zł; (słownie pięćset złotych),
3) za samowolną zmianę trasy przewozu dzieci w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc
złotych),
4) za brak zapewnienia transportu na danej trasie w wysokości 1000zł (słownie: pięć
tysięcy złotych),
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z należności
Wykonawcy.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawca może żądać od Zamawiającego
odsetek ustawowych za opóźnienie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości poniesionej szkody.
§6
Zmiana i odstąpienie od umowy
1. Zmiany umowy wymienione poniżej, mogą być dokonywane aneksem do umowy w sposób
zgodny z zapisami art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą być dokonane
tylko jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiający dopuszcza jedynie zmiany dotyczące przebiegu i długości tras oraz rozkładu
jazdy zgodnie z potrzebami organizacyjnymi szkoły.
2. W razie zaistnienia istotnej zamiany 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.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Rozwiązanie umowy może nastąpić z miesięcznym okresem wypowiedzenia przez każdą
ze stron lub niezwłocznie przez Zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się przez
Wykonawcę z warunków umowy.
§7
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy:
1) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U z 2019 r. poz. 58 ze
zm.)
2) ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
ze zm.)
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)
2. Ewentualne spory mogące zaistnieć na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd
właściwy miejscowo dla Zamawiajacego.
3. Wszelkie zmiany mowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem
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nieważności.
4. Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta
wykonawcy.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
§8
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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. U. UE. L. 2016. 119. 1) –
(RODO) informuję, że:
1. Administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Orły, adres: ul.
Przemyska 3, 37- 716 Orły;
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Anna Rabka, kontakt: tel. (16) 671-26-93, e-mail:
iod@ugorly.pl;
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit.
c RODO zgodnie z zasadami i obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 6 września 2001r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r., poz. 58 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia
2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018r., poz. 2016 z późn. zm.);
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy dowozu i odwozu
dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Orły zgodnie z obowiązkiem wynikającym z
art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r., poz. 1148 z
późn. zm.);
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko odbiorcy zgodnie z art. 4 pkt 9
RODO;
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po tym
czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania w myśl
obowiązujących przepisów;
9. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i
wymogiem ustawowym oraz umożliwi realizację ustawowych zadań Wójta Gminy Orły,
niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy;
11. Pełny tekst klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy Orły i w
Biurze Obsługi Klienta.

Zamawiający

Wykonawca
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