Załącznik do SIWZ
UMOWA /Wzór/

Zawarta w dniu ……………………………. w Jakubowie, pomiędzy Gminą Jakubów, z siedzibą w Jakubów
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów, powiat miński, woj. Mazowieckie NIP: 8222146582
REGON:711582718 reprezentowaną przez:
Hannę Wocial – Wójta Gminy Jakubów
za kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Jolanty Wąsowskiej
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…….................................
z
siedzibą
.....................................................
zarejestrowaną
w ......................................, NIP ..............., REGON ................,
reprezentowaną przez: ……………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”,
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest zakup przez Zamawiającego biletów miesięcznych uprawniających uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Jakubów oraz opiekunów do korzystania z usług przewozu
oferowanych przez Wykonawcę,
2. Liczba uczniów oraz opiekunów wyszczególnionych w § 2 jest liczbą, która może ulec zmianie w ciągu
roku szkolnego 2017/2018
§ 2.
1. Zakup biletów obejmować będzie następujące trasy przejazdu:
1) Wykaz biletów miesięcznych dla przewidywanej liczby uczniów
Liczba
Lp.
Trasa przejazdu
uczniów
1.
Aleksandrów - Jakubów - Aleksandrów
40
2.
Moczydła - Jakubów - Moczydła
14
3.
Budy Kumińskie - Jakubów - Budy Kumińskie
4
4.
Wiśniew - Jakubów - Wiśniew
12
5.
Rządza - Jakubów - Rządza
29
6.
Szczytnik - Jakubów - Szczytnik
4
7.
Góry - Jakubów - Góry
12
8.
Turek - Jakubów- Turek
4
9.
Nart - Jakubów - Nart
1
10.
Jakubów - Jakubów
17
11.
Łaziska - Jakubów - Łaziska
20
12.
Anielinek - Jakubów - Anielinek
10
13.
Izabelin - Jakubów - Izabelin
12
14.
Jędrzejów N. - Jakubów - Jędrzejów N.
10
15.
Mińsk Maz. - Jakubów - Mińsk Maz.
8
16.
Mlęcin - Jakubów - Mlęcin
2
17.
Przedewsie - Jakubów - Przedewsie
13
18.
Tymoteuszew - Jakubów - Tymoteuszew
6
19.
Wola Polska - Jakubów - Wola Polska
9
20.
Mistów - Jakubów - Mistów
5
21.
Brzozówka - Jakubów - Brzozówka
11
22.
Antonina - Jakubów - Antonina
7
23.
Czarna - Jakubów - Czarna
1
24.
Ludwinów - Jakubów - Ludwinów
8
25.
Jędrzejów S. - Jakubów - Jędrzejów S.
6
26.
Adamów - Jakubów - Adamów
2
27.
Kamionka - Jakubów - Kamionka
2
28.
Żebrówka - Jakubów - Żebrówka
1

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Józefin - Jakubów - Józefin
Budy Przytockie - Jakubów - Budy Przytockie
Stara Niedziałka - Jakubów - Stara Niedziałka
Janów - Jakubów - Janów
Leontyna - Jakubów - Leontyna
Ludwinów - Mistów - Ludwinów
Mistów Kolonie - Mistów
Anielinek - Mistów - Anielinek
Nart - Wiśniew - Nart
Kamionka - Wiśniew - Kamionka
Turek - Wiśniew - Turek
Strzebula - Wiśniew - Strzebula
Rządza - Wiśniew - Rządza
Żebrówka - Wiśniew - Żebrówka
Wiśniew - Wiśniew
Opiekunowie
RAZEM

7
2
2
1
1
3
2
4
8
5
8
4
6
5
2
4-5
334-335

§ 3.
1. Ustala się następujące ceny za jeden bilet miesięczny, zgodnie z formularzem ofertowym:
Lp.
Trasa przejazdu
Cena netto
Cena brutto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Aleksandrów - Jakubów - Aleksandrów
Moczydła - Jakubów - Moczydła
Budy Kumińskie - Jakubów - Budy
Kumińskie
Wiśniew - Jakubów - Wiśniew
Rządza - Jakubów - Rządza
Szczytnik - Jakubów - Szczytnik
Góry - Jakubów - Góry
Turek - Jakubów- Turek
Nart - Jakubów - Nart
Jakubów - Jakubów
Łaziska - Jakubów - Łaziska
Anielinek - Jakubów - Anielinek
Izabelin - Jakubów - Izabelin
Jędrzejów N. - Jakubów - Jędrzejów N.
Mińsk Maz. - Jakubów - Mińsk Maz.
Mlęcin - Jakubów - Mlęcin
Przedewsie - Jakubów - Przedewsie
Tymoteuszew - Jakubów - Tymoteuszew
Wola Polska - Jakubów - Wola Polska
Mistów - Jakubów - Mistów
Brzozówka - Jakubów - Brzozówka
Antonina - Jakubów - Antonina
Czarna - Jakubów - Czarna
Ludwinów - Jakubów - Ludwinów
Jędrzejów S. - Jakubów - Jędrzejów S.
Adamów - Jakubów - Adamów
Kamionka - Jakubów - Kamionka
Żebrówka - Jakubów - Żebrówka
Józefin - Jakubów – Józefin

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

2.

Budy Przytockie - Jakubów - Budy
Przytockie
Stara Niedziałka - Jakubów - Stara
Niedziałka
Janów - Jakubów - Janów
Leontyna - Jakubów - Leontyna
Ludwinów - Mistów - Ludwinów
Mistów Kolonie - Mistów
Anielinek - Mistów - Anielinek
Nart - Wiśniew - Nart
Kamionka - Wiśniew - Kamionka
Turek - Wiśniew - Turek
Strzebula - Wiśniew - Strzebula
Rządza - Wiśniew - Rządza
Żebrówka - Wiśniew - Żebrówka
Wiśniew - Wiśniew
Opiekunowie
RAZEM

Łączna wartość za zakup biletów dla uczniów oraz opiekunów ww. szkół w okresie obowiązywania
umowy wyniesie …........................... (słownie: ………………………………………..……) + podatek
Vat ……..% w kwocie…………………, co daje łączną kwotę brutto…………………………….
(słownie:………………………)

§ 4.
1. W imieniu Zamawiającego zamówienia na kupno biletów miesięcznych składać będą dyrektorzy
wymienionych szkół podstawowych i gimnazjów, wyszczególnionych w SIWZ.
2. Zamówienia składane będą do dnia 20 miesiąca poprzedzającego przejazd.
§ 5.
1. Za sprzedane bilety Wykonawca wystawi fakturę na poszczególne szkoły płatną przez Zamawiającego.
2. Faktura obejmować będzie należność za faktyczną ilość biletów sprzedanych w danym miesiącu na
podstawie złożonego zamówienia
3. Termin płatności faktury, od momentu jej prawidłowego złożenia wynosi …………. dni.

1.

2.

3.

4.
5.

§ 6.
Wykonawca zobowiązuje się na podstawie sprzedanych biletów do wykonania usługi przewozu uczniów
oraz opiekunów na trasach wymienionych w § 2 z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny
odpowiadających temu rodzajowi transportu.
W przypadku wystąpienia awarii pojazdu lub w przypadku kiedy pojazd nie może poruszać się po drogach
publicznych lub niemożności prowadzenia pojazdu przez kierowcę (np. zasłabnięcie, itp..) podczas
wykonywania usługi przewozu, Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu zastępczego w
ciągu ……….. minut od czasu wystąpienia awarii.
W razie wystąpienia 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. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca nie
rozpoczął realizacji usług przewozu lub ich zaniechał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia
przyczyny rozwiązania umowy.

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych
przez Wykonawcę w wysokości 100% miesięcznej wartości zamówienia wynikającej z wystawionej
faktury za zakup biletów na dany miesiąc.

1.
2.

3.

4.

§ 7.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków opisanych w SIWZ.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe z powodu niewykonania lub nienależytego
wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych czynności pozostających w związku z umową.
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji umowy. W trakcie realizacji umowy na
każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię aktualnej umowy
ubezpieczenia (lub polisy).
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o zmianie sytuacji
finansowej oraz innych zmianach mających istotny wpływ na wykonanie niniejszej umowy

§ 8.
1. Ceny ustalone w § 3 są niezmienne w okresie trwania umowy.
§ 9.
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 1 września 2017roku do dnia 30 czerwca 2018r.
2. Zamawiający wskazuje Panią/Pana …………………………………………….. - do nadzoru nad
realizacją niniejszej umowy.
§ 10.
1. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo usług wykonanych przez
podwykonawców. Zlecenie realizacji części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za zrealizowanie tej części usług.
2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić na piśmie propozycję podwykonawców mających realizować
część zamówienia, podając nazwę firmy, zakres oraz rodzaj podzlecanych usług.
3. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcami wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu umowy lub innego dokumentu zawartego z podwykonawcami celem zabezpieczenia
środków przez Zamawiającego ze środków przeznaczonych na wykonanie umowy, na wypłatę
wynagrodzenia dla podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na żądanie
Zamawiającego dodatkowych informacji dotyczących podwykonawców.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich
pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia jego własne i jego
pracowników.
5. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za
wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
6. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po udokumentowaniu przez niego rozliczenia się z
podwykonawcami. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy
o dokonaniu przez Wykonawcę należnej mu zapłaty.
1.

§ 11.
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą sporządzane w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
1) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z
należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
2) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku po

łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian umowy,
3) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
3. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy
lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający
z umowy,
d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym
wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w umowie lub ustawie Pzp.
4. Zamawiający przewiduje zmiany w wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku
zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez wykonawcę.
5. Zamawiający przewiduje zmiany umowy jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na wykonanie
przedmiotu umowy lub wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji umowy.
6. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zmawiającego
o zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu
likwidacji, zawieszenia działalności, wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy
Wykonawca.
7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści złożonej oferty w następującym zakresie:
a) terminu realizacji przedmiotu umowy - w przypadku udzielenia robót podobnych
o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp o ile ich wykonywanie ma wpływ na

termin wykonania niniejszej umowy;
§ 12
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji
zamówienia, osób wykonujących czynności tj. kierowanie pojazdami.
2. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na
umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane czynności.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku,
o którym mowa w ust. 1.
4. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o wykonanie czynności w ramach
ustawowych kompetencji w celu sprawdzenia/kontroli zatrudnienia przez Wykonawcę lub przez
Podwykonawcę osób na umowę o pracę przy czynnościach kierowania pojazdami.
5. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4, Wykonawca zobowiązany
będzie do zapłaty kary, o których mowa odpowiednio w niniejszej umowie.
1.

§ 13.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2.
2) W przypadku niezrealizowania kursu dowozu dzieci do szkoły lub z powrotem, Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 10% miesięcznej wartości zamówienia wynikającej
z wystawionej faktury, za każdy niezrealizowany kurs.
3) W przypadku opóźnienia przyjazdu zaplanowanego kursu z dowozem dzieci do szkoły o dłużej niż
15 minut albo opóźnienia odjazdu zaplanowanego kursu z dowozem dzieci do domów o dłużej niż
30 minut, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% miesięcznej

2.
3.
4.

wartości zamówienia wynikającej z wystawionej faktury za zakup biletów na dany miesiąc.
4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 50 zł, za każde rozpoczęte 5 minut
opóźnienia od ustalonego czasu podstawienia pojazdu zastępczego o którym mowa w § 6 ust. 2.
5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,08% wynagrodzenia umownego
brutto za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia;
6) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 2 - w wysokości po
100,00 złotych brutto za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione § 12 ust. 1;
7) za opóźnienie w dostarczeniu wykazu osób, o których mowa w § 12 ust. 3 - w wysokości po 100,00
złotych brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od terminu, o którym mowa w § 12 ust. 3,
8) za opóźnienie w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 12 ust. 4 –
w wysokości po 50,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od terminu, o którym
mowa § 12 ust. 4.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2,
z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 14.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego i Prawa przewozowego.
2. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby zamawiającego.
§ 15.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów sporządzonych na piśmie
i podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę pod rygorem nieważności.
§ 16.
Umowę zawarto w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiającego.

Wykonawca:

Zamawiający:

