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Załącznik nr 9 do SIWZ

UMOWA ….......................(Projekt)
Zawarta dnia ….................................r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (tj, Dz. U. z 2018 r, poz. 1986, z późn. zm.) w Luborzycy
pomiędzy:
Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy, z siedzibą: Kocmyrzów 38,
32 - 010 Luborzyca, reprezentowanym przez:
- Annę Szymczyk - Sierak – Dyrektora Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie –
Luborzycy,
zwanego dalej ,,Zamawiającym”, przy kontrasygnacie Pani Żanety Kołodziej – Główny Księgowy
Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie – Luborzycy,
a …......................................., z siedzibą: …........................................... reprezentowanym przez:
…..........................................................................................................................................................
zwanego dalej ,,Wykonawcą”.
§1
1. Zgodnie z wynikiem procedury prowadzonej w trybie ,,zamówienie z wolnej ręki, zgodnie z art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj, Dz. U.
z 2018 r, poz. 1986, z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
usługę przewozową:wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania usługę przewozową:
dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z domu do szkoły oraz ze szkoły do domu
samochodem specjalistycznym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy .
2. Protokół z przeprowadzonych negocjacji w trybie ,,z wolnej ręki” stanowi integralną część
niniejszej umowy.
§2
Usługę przewozową Wykonawca świadczyć będzie w okresie od dnia 01.11.2019 r.
do 26.06.2020 r., w dni przewidziane do nauki przez placówki oświatowe, do których
uczęszczać będą dowożone osoby niepełnosprawne, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego
ustalonym przez MEN.
§3
Z usługi przewozowej, o której mowa w § 1 niniejszej umowy korzystać będą dzieci i młodzież
niepełnosprawna zameldowana na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.
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§4
Wykonawca świadczyć będzie usługę przewozową zgodnie z ustalonym harmonogramem
dostosowanym do planu nauczania w danej placówce oświatowej .
§5
1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi przewozowej sumiennie i z należytą
starannością.
2. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia
podczas wykonywania przewozów.
3. W przypadku awarii pojazdu obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie ciągłości dowozu
i odwozu osób niepełnosprawnych, zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i z zakresem niniejszej umowy.
§6
Pojazdy przewożące osoby niepełnosprawne winny być wyposażone w tablice informacyjne
i ostrzegawcze zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
§7
1. Jeżeli Wykonawca dopuszcza podwykonawców do realizacji części przedmiotu zamówienia,
zgodnie z ograniczeniami postępowania przetargowego to ponosi wobec Zamawiającego pełną
odpowiedzialność za usługę wykonaną przez podwykonawców, jak za własną pracę.
Konsekwencje nieprawidłowego wykonania usługi przez podwykonawcę obciążać będą
Wykonawcę.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie chciał wprowadzić podwykonawcę to
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem aneksu do umowy oświadczenie,
o którym mowa w art. 25 a ust. 1 potwierdzające że wprowadzany podwykonawca również
spełnia postawione procedurą przetargową warunki udziału i nie podlegania wykluczeniu. Jeżeli
Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy, którego Wykonawca chce wprowadzić,
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Niniejszy
zapis stosuje się również wobec dalszych podwykonawców.
3. Koszty wynagrodzenie za wykonanie pracy przez podwykonawcę ponosi jedynie Wykonawca.
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§8
Osobą
sprawującą
nadzór
nad
realizacją
niniejszej
umowy
jest:
Anna Szymczyk - Sierak – Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie Luborzycy.
§9
1. Ustala się wynagrodzenie należne Wykonawcy za świadczenie usługi przewozowej w oparciu
o iloczyn ryczałtowej ceny jednostkowej, która zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi:
…...................zł. brutto za świadczenie usługi dowozu 1 osoby niepełnosprawnej
z domu do szkoły oraz ze szkoły do domu, w 1 miesiącu, słownie:
…..............................................zł. brutto x rzeczywista ilość dowożonych w miesiącu osób
niepełnosprawnych x ilość miesięcy w których świadczona będzie usługa, zgodnie z wytycznymi
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Fakturowanie odbywać się będzie miesięcznie na podstawie przedkładanego Zamawiającemu
rozliczenia świadczenia usługi za dany miesiąc, obejmującego listę rzeczywiście dowożonych
w danym miesiącu osób niepełnosprawnych, potwierdzaną przez Dyrektorów danej placówki
oświatowej do której uczęszcza dowożona osoba niepełnosprawna lub rodzica danej osoby.
3. Wynagrodzenie ostateczne, całościowe stanowić będzie sumę miesięcznych faktur
przedstawianych przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy.
4. Wynagrodzenie ostateczne, całościowe określa się orientacyjnie na kwotę:
…........................................zł. brutto, słownie: …................................................... zł. brutto.
5.

Należne wynagrodzenie za wykonane przewozy płatne będzie na koniec każdego miesiąca
kalendarzowego w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego
w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy:
6.

.........................................................................................................................................................
/nr rachunku bankowego Wykonawcy/

§ 10
1. Strony postanawiają, że będą stosowane kary umowne:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) z tytułu niewłaściwie realizowanego zamówienia, tj. kara w wysokości: …....................zł.
naliczana każdorazowo za następujące zdarzenie: przyjazd samochodu po odbiór osoby
niepełnosprawnej poruszającej się na wózku, który nie jest dostosowany do przewozu osoby
na wózku inwalidzkim lub przyjazd samochodu po odbiór osób niepełnosprawnych, który
jest niesprawny technicznie,
b) za nie dowiezienie osoby niepełnosprawnej na zajęcia w placówce oświatowej lub nie
dowiezienie osoby niepełnosprawnej na czas umożliwiający jej uczestnictwo w zajęciach od
samego ich rozpoczęcia w wysokości: 200,00 zł. za każde występujące zdarzenie, z winy,
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c) za nieodbyty kurs dowozu na trasie dom –szkoła lub szkoła – dom tj. kara naliczana
w wysokości: 1 000,00 zł. za każde zdarzenie,
d) za nieprzestrzeganie wymagań Zamawiającego, opisanych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, w zakresie zatrudniania osób na umowę o pracę na wskazane przez
Zamawiającego czynności. Kara naliczana będzie w wysokości: 200,00 zł za każde
zdarzenie. Kara naliczana będzie dziennie aż do dnia usunięcia nieprawidłowości w tym
zakresie,
e) za nieprzestrzeganie warunków niniejszej umowy w wysokości: 0,1 % całkowitej wartości
umowy brutto, za każde zdarzenie. Kara nalicza jest dziennie, aż do dnia w którym umowa
przestanie być łamana,
f) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości: 10 % całkowitej wartości umowy brutto,
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w realizacji należnej zapłaty w wysokości ustawowej, za każdy dzień zwłoki,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości: 10 %
całkowitej wartości umowy brutto.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z bieżących należności
wynikających z realizacji niniejszej umowy.
4) W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku wynikającego
z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może,
niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu
Cywilnego.
§ 11
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być
dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj, Dz.U. z 2018 r, poz. 1986, z późn.zm.).
2. Wszelkie zmiany umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający przewiduje, że w ramach umowy można zmienić:
1) ilość dowożonych osób (zwiększenie ilości dowożonych osób lub zmniejszenie ilości
dowożonych osób). Powodem takiej zmiany mogą być potrzeby objęcia dowozem dodatkowych
osób zgłoszonych do Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie – Luborzycy lub
zmniejszenie się liczby dowożonych osób. Zmiana ta skutkować będzie korektą całkowitej
wartości umowy; przy założeniu że cena jednostkowa, ustalona w drodze postępowania
przetargowego, jest niezmienna.
2) osoby bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Powodem takiej zmiany
mogą być zmiany organizacyjne u Wykonawcy, zdarzenia losowe lub nienależyte wykonywanie
obowiązków w ramach świadczonej usługi. Zmieniamy personel techniczny musi również
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spełniać warunki postawione na etapie postępowania przetargowego, co Wykonawca wykaże
Zamawiającemu.
3) godziny dowozu i odwozu dzieci. Powodem takiej zmiany mogą być zmiany organizacyjne
w placówce szkolnej, wytyczne nadrzędnej Instytucji Oświatowej;
4) samochód wskazany w ofercie do realizacji zamówienia, tylko w wyjątkowych i
uzasadnionych okolicznościach, nie wynikających z winy Wykonawcy. Powodem takiej zmiany
może być okoliczność skutkująca niemożliwością wykonywania usługi za pomocą wcześniej
wskazanego pojazdu (np.: awaria, wypadek, kradzież, itp). Potrzeba zmiany może wynikać
również z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. Zmieniany samochód musi spełniać
wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji przetargowej, w szczególności
wymagania w zakresie stanu technicznego, wyposażenia. Zmieniany pojazd nie może być
starszy niż pojazd wcześniej zaoferowany przez Wykonawcę na to miejsce.
5) adres siedziby Wykonawcy, nr konta bankowego na który ma być dokonany przelew za
realizację zamówienia. Wskazane zmiany mogą nastąpić w przypadku zmian organizacyjnych
Wykonawcy. Niedopuszczalna jest zmiana strony umowy, tj. Wykonawcy wybranego w drodze
postępowania przetargowego;
6) stawkę podatku VAT w przypadku zmiany przepisów dotyczących jego wysokości.
W takim przypadku o nową stawkę podatku VAT zostanie skorygowane wynagrodzenie
Wykonawcy;
7) adres siedziby Wykonawcy, nr konta bankowego na który ma być dokonany przelew za
realizację robót budowlanych. Wskazane zmiany mogą nastąpić w przypadku zmian
organizacyjnych Wykonawcy. Niedopuszczalna jest zmiana strony umowy, tj. Wykonawcy
wybranego w drodze postępowania przetargowego;
8) podwykonawcę lub zrezygnować z podwykonawcy w okolicznościach wynikających
z potrzeb Wykonawcy, po spełnieniu warunków o których mowa w umowie;
9) jednostkową stawkę ceny z oferty, w przypadku ustawowej zmiany wysokości
wynagrodzenia minimalnego za pracę, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany
przez Zamawiającego, jeżeli zmiana ta będzie miała znaczący wpływ na koszty wykonania
zamówienia, które stanie się dla Wykonawcy nieekonomiczne. Zaakceptowana zmiana wiąże
się ze zmianą w umowie pozostałych zapisów dotyczących wynagrodzenia;
10) jednostkową stawkę ceny z oferty, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu
społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez
Zamawiającego, jeżeli zmiana ta będzie miała znaczący wpływ na koszty wykonania
zamówienia, które stanie się dla Wykonawcy nieekonomiczne. Zaakceptowana zmiana wiąże
się ze zmianą w umowie pozostałych zapisów dotyczących wynagrodzenia;
11) trasy przewozu dzieci, o których mowa w załączniku do umowy. Zmiana może wynikać z
uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, np.: zmiana szkół, placówek oświatowych, do których
dowożone są osoby niepełnosprawne; zwiększenie ilości osób niepełnosprawnych, które zostają
objęte zamówieniem; zmiana personalna osób, które zostały objęte dowozem (np.: osoba która
dotychczas była objęta dowozem, przestaje być dowożona a zamówieniem zostaje objęta inna
osoba niepełnosprawna), itp.;
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12) termin rozpoczęcia realizacji usługi w przypadku wydłużenia się proceury przetargowej
i rozpoczęcie usługi we wskazanym pierwotnie w SIWZ terminie jest niemożliwe lub niezgodne
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Możliwa będzie również zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w pozostałych okolicznościach, nie ujętych
w ust. 2 niniejszej umowy, szczegółowo opisanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6) ustawy Prawo
zamówień publicznych.
§ 12
Zmniejszenie się w danym miesiącu liczby dowożonych osób nie wymaga sporządzenia aneksu do
umowy.
§ 13
Stronom niniejszej umowy przysługuje prawo jej wypowiedzenia w terminie 1 miesiąca od dnia
otrzymania wypowiedzenia, w szczególności w przypadkach, gdy:
a) Wykonawca nie przestrzega godzin przewozu na określonych trasach,
b) występować będą zakłócenia na trasach z przyczyn, za które ponosić będzie winę
Wykonawca,
c) usługa świadczona będzie nie zgodnie z zapisami niniejszej umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym
w okoliczności, gdy stan techniczny pojazdów budzić będzie uzasadnione wątpliwości
i bezpieczeństwo przewożonych osób będzie zagrożone lub Wykonawca nie będzie świadczył
usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia czy warunkami postępowania przetargowego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym
w okoliczności, gdy Wykonawcy świadczyć będzie usługę przez inne osoby lub za pomocą
innych pojazdów, niż wymienionych w ofercie, jeżeli Wykonawca nie uzyskał zgody
Zamawiającego w zakresie zmiany personelu oraz pojazdów.
4. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14
W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo Zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

7

§ 15
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy sąd.
§ 16
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

