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Załącznik Nr 7 do SIWZ

Wzór umowy Nr ……… / 17
zawartej w dniu ………………… 2017 r. pomiędzy Gminą Święciechowa, ul. Ułańska 4,
64 – 115 Święciechowa, reprezentowaną przez Marka Lorycha – Wójta Gminy Święciechowa
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a ………………………………………………………………………………………………,
reprezentowaną przez ………………………………………….. zwaną dalej „Wykonawcą”.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego na Dowozy uczniów do Szkół Podstawowych z gminy Święciechowa,
zawarta zostaje umowa o następującej treści:
§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług przewozowych na
zasadach i w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zał. nr 1
oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy – zał. nr 2.
2. Wykonawca zobowiązany jest ustalić szczegółowy harmonogram przewozów z dyrektorami
niżej wymienionych Szkół:
- Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Święciechowie,
- Szkoła Podstawowa w Długiem Starem,
- Szkoła Podstawowa w Lasocicach,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie,
- Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Lesznie,
- Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Stanisława
Leszczyńskiego w Lesznie,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lesznie,
- Przedszkole Samorządowe w Święciechowie.
3. Oprócz przewozów według harmonogramów, o których mowa w ust. 2 wykonawca jest
zobowiązany w uzasadnionych przypadkach wykonać dodatkowe kursy związane
np. z dowozem dzieci na basen, konkursy lub na inne zajęcia odbywające się poza terenem
szkół gminnych. Zamawiający jest zobowiązany poinformować wykonawcę o dodatkowym
kursie (wraz z podaniem ilości osób, które mają być przewiezione) najpóźniej dwa dni przed
planowanym terminem kursu dodatkowego.
4. Wykonawca, w ramach ustalonych kursów z dyrektorami szkół, zobowiązany jest do
przewozu osób dorosłych z miejscowości gdzie nie ma zapewnionego połączenia przez
komunikację miejską lub połączenia te są ograniczone. Ewentualny przewóz osób dorosłych

odbywać się będzie tylko w ramach kursów podstawowych, według ustalonego harmonogramu
z dyrektorami.
5. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o ustawie bez bliższego określenia, należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r.
poz. 2164).
6. Wykonawca będzie realizował zamówienie, o którym mowa w niniejszym §1 z udziałem
podwykonawcy:…………………………………………………………………..,
przy czym podwykonawca wykona: ………………………………………………………… .
7. Wykonawcy (w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie zobowiązują się wykonać przedmiot
umowy) na żądanie Zamawiającego mają obowiązek przedłożyć umowę o współpracy, a jeżeli
umowa nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w Rozdziale 14 SIWZ wykonawcy
mają obowiązek dokonać odpowiedniego uzupełnienia umowy o współpracy.
§ 2.
Termin realizacji
Termin wykonania zamówienia ustalono w okresie od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r.

§ 3.
Powierzenie części robót lub usług podwykonawcom
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług
podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. Zlecenie części usług ujętych umową odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom
(podwykonawcom) wyszczególnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, może mieć
miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom usług określony w § 1 niniejszej umowy.
3. Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod
względem wymaganych kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez nich
wykonanych, jak za działania własne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną
odpowiedzialność usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych
podwykonawców.
4. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie oraz usług wykonanych przez
Wykonawcę samodzielnie nie może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
umowie.
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców. Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje
na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
6. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, mimo uprzedniej zapłaty za te usługi

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia wraz z
ewentualnymi odsetkami i kosztami w całości od Wykonawcy.
7. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców, wykonawca za działania
podwykonawców odpowiada jak za działania własne.
8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Wynagrodzenie i Płatności
§ 4.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z rozdziałem 3 SIWZ Zamawiający zapłaci
zgodnie
Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie ustaleń zawartych w ofercie
z ust. 2-3 niniejszego paragrafu oraz § 5.
2. Ustalone w wyniku przetargu nieograniczonego wynagrodzenie Wykonawcy za 1 km
przewozu wynosi:
netto ………………

słownie: ………………………………………………………….…..,

plus stawka podatku VAT (…..%) – kwota ……………….. zł
słownie:
………………………………………………………………………………………………..,
łącznie brutto …………….. zł
słownie:………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………
3. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie zwiększa wysokości wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w ust. 2. Koszty zwiększenia stawki podatku VAT ponosi wykonawca,
gdyż zwiększenie stawki VAT powoduje odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia netto.
4. Rozliczenie długości trasy będzie się odbywać według rzeczywiście przejechanych
kilometrów. Wykonawca sporządzi dzienne oraz miesięczne zestawienie przejechanych
kilometrów w ramach świadczonej usługi.
5. W przypadku niewyczerpania limitu przewozów (60 000 km) Wykonawcy nie przysługuje
wynagrodzenie za niewykorzystaną część limitu.
§ 5.
1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją usług objętych specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytułu niedoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu
umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na
koszty.
2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4, Zamawiający
zapłaci przelewem, za każdy zakończony miesiąc wykonywania umowy, przy czym warunkiem
wypłaty wynagrodzenia wykonawcy jest przedstawienie przez wykonawcę
dowodów
potwierdzających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
poprzedni miesiąc, albo pod warunkiem złożenia przez wykonawcę oświadczenia, że
zamówienie wykonał bez udziału podwykonawców.
4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot zamówienia będą faktury VAT wystawione
po każdym miesiącu świadczenia usług przez Wykonawcę. Do faktur wykonawca załącza
zestawienia, o których mowa w § 4 ust. 4 oraz dowód zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy,
albo oświadczenie, o których mowa w ust. 3.
5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy (§ 4) zostanie zapłacone przez
Zamawiającego przelewem w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu każdej
faktury VAT wraz z zestawieniem i dowodem zapłaty podwykonawcy albo oświadczeniem, o
którym mowa w ust. 3 .
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiającego.
7. Numer ewidencji podatkowej Zamawiającego NIP: 697 – 22 – 35 – 722.
8. Numer ewidencji podatkowej Wykonawcy NIP: ……………………….
Kary umowne, odstąpienie od umowy
§ 6.
1. W przypadku niemożności wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany
jest zapewnić transport zastępczy i wykonać usługę w terminie zgodnym z harmonogramem. W
przypadku awarii autobusu podstawionego (w trakcie realizacji kursu) Wykonawca
zobowiązany jest podstawić autobus zastępczy w czasie nie dłuższym niż deklarowany w
trakcie przetargu, tj.: ………………. minut od planowanego czasu odjazdu. W przypadku
awarii Wykonawca ponosi koszty podstawienia transportu zastępczego.
2. W przypadku nieterminowego wykonania usługi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 300,- zł, za każdy przypadek nieterminowego wykonania usługi.
3. W przypadku niezapewnienia transportu zastępczego, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3000,- zł.
4. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących usługi
transportu objęte przedmiotem umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 200,- zł za każdy stwierdzony przypadek.
5. Za nieprzedłożenie lub nieuzupełnienie umowy o współpracy wykonawców wspólnie
realizujących umowę w zakresie i terminie wskazanym przez zamawiającego – 200,- zł na
każdy dzień opóźnienia.
6. Jeżeli szkoda wynikająca z nienależytego wykonania usługi przewozu, w przypadkach
określonych w ust. 1-5, przewyższa wysokość kar umownych zamawiającemu przysługuje
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
7. Kary umowne zamawiający może potrącić z wynagrodzenia przysługującego wykonawcy.

8. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający
może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§ 7.
1. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy (w trybie
natychmiastowym), gdy:
1) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość, i to bez
wyznaczania dodatkowego terminu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie
30 dni od zaistnienia okoliczności do odstąpienia,
2. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający
może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§ 8.
Odstąpienie od umowy, gdy wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym oraz
wygaśnięcie umowy
1. W razie zaistnienia 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.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z podaniem
jednocześnie uzasadnienia, pod rygorem nieważności.
§9
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony.
Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:
1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze
zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

2) zmiana wynagrodzenia wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług o
różnicę pomiędzy dotychczasową stawką podatku VAT a nową stawką podatku VAT
(dotyczy zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia stawki podatku VAT), jeżeli zmiana ta
ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w terminie 30 dni od
wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian; w takim wypadku Wykonawca
może pisemnym i umotywowanym wnioskiem zwrócić się do Zamawiającego w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,
3) zmiana wynagrodzenia wynikającą ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę, jeżeli zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w
terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian; w takim
wypadku Wykonawca może pisemnym i umotywowanym wnioskiem zwrócić się do
Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową
kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę,
4)

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą ze zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ
na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę - w terminie 30 dni od wejścia
w życie przepisów dokonujących tych zmian; w takim wypadku Wykonawca może
pisemnym i umotywowanym wnioskiem zwrócić się do Zamawiającego
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów
wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę,

3. Zmiana warunków niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy
jest możliwa za zgodą stron, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, np. zmiana adresu lub danych
Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiana osób reprezentujących Wykonawcę lub
Zamawiającego, zmiana ilości przewożonych dzieci.
4. Strony mają obowiązek niezwłocznie informować się wzajemnie o zmianach adresowych.
Strony ustalają, że pismo zamawiającego wysłane za pośrednictwem poczty na wskazany
w niniejszej umowie adres strony albo nowy adres wskazany w zawiadomieniu uważa się za
doręczone z dniem odbioru tego pisma - w tym także w siedzibie firmy lub przez dorosłego
domownika (adres zamieszkania) - albo z dniem upływu 7 dniowego terminu do odbioru pisma
liczonego od daty powtórnego awizo.
§ 10.
Postanowienia dodatkowe:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

§ 11.
Postanowienia końcowe
1. Integralne części umowy stanowią:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik Nr 1.
2) Oferta Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami –
Załącznik Nr 2.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych.
3. Spory wynikłe na tle umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy,
a dwa dla Zamawiającego.

Podpis Zamawiającego:
.....................................

Podpis Wykonawcy:
.............................................

