Załącznik nr 1 do SIWZ
Projekt Umowy

U M O W A NR ZP - …. /usł/2018
zawarta w dniu
października 2018 r. we Wschowie pomiędzy Gminą Wschowa zwaną
ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:

dalej

Burmistrza Miasta i Gminy - Danutę Patalas
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy – Anny Benit
a
………………………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą ……………………………… ul. ………………………………………………………………… zwanym
dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez
……………………………………………………………………………………………………………………
z drugiej strony, o treści następującej:
§ 1.
Przedmiot umowy
1.

2.
3.

1.

4.

Wykonawca w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zobowiązuje się świadczyć usługę transportu w zamówieniu pn.
„Usługa transportu dla uczestników Domu Dziennego Pobytu we Wschowie do kina, teatru,
muzeum w ramach projektu: „Aktywnie przez życie”. Zadanie współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020 w ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi Społeczne.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
60.10.00.00-9- Usługi w zakresie transportu drogowego.
Przedmiotem zamówienia jest przewóz (dowóz wraz z odwozem) 28-osobowej grupy osób (ogółem 25
uczestników + 3 opiekunów) do kina/teatru/muzeum.
Miejscowości, do których planowane są wyjazdy oraz ilość wyjazdów w ramach realizacji przedmiotu
zamówienia:
a) Leszno - planowana ilość wyjazdów: 6,
b) Głogów - planowana ilość wyjazdów: 4,
c) Zielona Góra - planowana ilość wyjazdów: 3,
d) Poznań - planowana ilość wyjazdów: 1
e) Wrocław - planowana ilość wyjazdów: 1.
Wykaz tras, okres realizacji oraz szacunkowa długość tras:
Termin

Miejscowość
Wschowa - Leszno - Wschowa
Październik 2018 Wschowa - Głogów - Wschowa
Wschowa - Poznań - Wschowa
Wschowa - Leszno - Wschowa
Listopad
2018 Wschowa - Głogów - Wschowa
Wschowa - Zielona Góra Wschowa

Kilometry
50 km
60 km
250 km
50 km
60 km
200 km
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Grudzień
Styczeń
Luty

Marzec

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

Wschowa - Leszno - Wschowa
Wschowa - Wrocław - Wschowa
Wschowa - Leszno - Wschowa
2019 Wschowa - Zielona Góra Wschowa
Wschowa - Leszno - Wschowa
2019
Wschowa - Głogów - Wschowa
Wschowa - Leszno - Wschowa
2019 Wschowa - Głogów - Wschowa
Wschowa - Zielona Góra Wschowa
Łącznie
2018

50 km
250 km
50 km
200 km
50
60
50
60

km
km
km
km

200 km
1640 km

Długość poszczególnych tras może ulec wydłużeniu np. w przypadku niemożliwych do przewidzenia
prac drogowych lub innych zdarzeń w ruchu drogowym. Zaistnienie takiej sytuacji wymaga każdorazowo
potwierdzenia przez przedstawiciela Domu Dziennego Pobytu we Wschowie.
Terminy poszczególnych wyjazdów: Ze względu na to, iż repertuar kina/teatru/muzeum pojawia się
często kilka lub kilkanaście dni wcześniej oraz musi być dostosowany do grupy docelowej tj. dla
uczestników w wieku 60+, nie ma możliwości wyznaczenia dokładnego terminu wyjazdów. O terminie
wyjazdu oraz o godzinie rozpoczęcia seansu filmowego/ sztuki teatralnej Zamawiający poinformuje
Wykonawcę najpóźniej 5 dni przed planowanym wyjazdem.
Wykonawca ma obowiązek terminowej realizacji umowy i organizacji transportu w taki sposób, aby
uczestnicy wyjazdów mogli zrealizować cel wyjazdu tj. dojazd przed rozpoczęciem sensu filmowego,
sztuki teatralnej itd.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wyjazdu na zajęcia z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego. W przypadku zmiany terminu zamawiający jest zobowiązany poinformować
Wykonawcę o zaistniałym fakcie niezwłocznie.
Wyjazd ze Wschowy oraz powrót - parking przy Netto, ul. Moniuszki 8, 67-400 Wschowa.
Realizacja zamówienia odbywać się będzie jednym autobusem posiadającym odpowiednią ilość miejsc
siedzących (minimum 28 + kierowca), wyposażonym w klimatyzację oraz w system mechanicznego
zamykania i otwierania drzwi przez kierowcę.
Zamówienie nie obejmuje kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania zamówienia (parking
przy Netto, ul. Moniuszki).
W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania usługi objętej
przedmiotem zamówienia, w tym w szczególności: koszty dojazdu i powrotu do miejsca rozpoczęcia i
zakończenia dowozu oraz czas postoju i opłaty parkingowe.
Zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz.2022 ze zm.).
Wykonawca oświadcza, iż środki transportu przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia spełniają
wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i niniejszej umowie.
Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia zgodnie z ustawą o transporcie drogowym do
wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, iż kadra pracownicza przewidziana do realizacji przedmiotu zamówienia
posiada kwalifikacje zawodowe do kierowania autobusami i przeszkolenie uprawniające do przewozu
osób, spełniające wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie
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17.

18.
19.
20.

drogowym (j.t. Dz.U. z 2017. poz.2200 z późn. zm.), przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz.1260), oraz w innych przepisach określających
wymagania w stosunku do kierowców, oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie
przewożenia osób.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu spełniającego
wymagania Zamawiającego w przypadku niesprawności bądź braku dopuszczenia do ruchu pojazdu
podstawionego, pod rygorem skutków z §11 niniejszej umowy.
Wykonawca zapewni zastępstwo kierowcy w przypadku jego niezdolności do wykonywania usługi
transportowej, pod rygorem skutków z §11 niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
Strony zobowiązane są, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej
umowy.
§ 2.
Klauzula zatrudnienia

1.

2.
3.
4.

Wykonawca oświadcza, iż kadra pracownicza –kierowca autobusu skierowany do realizacji przedmiotu
zamówienia, będzie zatrudniony na okres realizacji umowy na podstawie umowy pracę, zgodnie z art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm. ) i będzie
zaangażowany w realizację zamówienia w okresie trwania umowy tj. 01 października 2018 r. lub od dnia
podpisania umowy w przypadku zawarcia umowy w późniejszym terminie do dnia 31 marca 2019 r.
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu trwania umowy, o którym mowa
w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby na
umowę o pracę na ww. warunkach określających sposób zatrudnienia obejmujący okres trwania umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w okresie trwania umowy, wymaganego stanu kierowców
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zatrudnionych na umowę o pracę.
Monitorowanie zatrudnienia:
4.1. 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.1 czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4.2. W związku z pkt. 4.1. Zamawiający może zażądać:
4.2.1. oświadczenia 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
4.2.2. 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 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) (tj. w szczególności1 bez imion, nazwisk, adresów,
nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
4.2.3. zaświadczenia 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;
4.2.4. 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 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000).
4.3.

Na każde wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wymagane
dokumenty.
5. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:
5.1. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej
w wysokości określonej w § 11 ust.2 pkt f).
5.2. 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 ust.1 czynności.
5.3. Jeżeli okres trwania naruszenia zasad zatrudnienia jest krótszy niż miesiąc kalendarzowy,
wówczas wysokość kary umownej, o której mowa w w § 11 ust.2 pkt f) ustala się
proporcjonalnie do ilości dni, w których stwierdzono to naruszenie.
5.4. Kary umownej, o której mowa w w § 11 ust.2 pkt f) nie nalicza się jeżeli Wykonawca wykaże, że
naruszenie zasad zatrudnienia nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie. Za przyczynę
nie leżącą po stronie Wykonawcy będzie w szczególności uznane nieuzasadnione rozwiązanie
umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia lub wygaśnięcie umowy o pracę
z przyczyn wskazanych w art. 63-67 Kodeksu Pracy.
W takim przypadku Wykonawca winien zastąpić ww. osobę inną osobą pod warunkiem, że
spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres
realizacji zamówienia.
5.5. W przypadku nie przedstawienia w terminie dowodów zatrudnienia, o których mowa
w ust.4 Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną,
o której mowa w § 11 ust.2 lit. g).
5.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
6. W przypadku, gdy zakres usług, o którym mowa w § 1 ust. 1 będzie wykonywany przez osoby
zatrudnione przez podwykonawcę, Wykonawca winien w umowie o podwykonawstwo zobowiązać
Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna
zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
1
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podwykonawcę do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te czynności pod
rygorem niezaakceptowania podwykonawcy przez Zamawiającego.
7. Realizacja umowy przez Wykonawcę z udziałem Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków
wynikających z art.29 ust.3a ustawy Pzp i ponosi on pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego
za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
§ 3.
Umowa zawarta zostaje na czas określony tj. od dnia 01.10.2018r. lub od dnia podpisania umowy,
w przypadku zawarcia umowy w późniejszym terminie do dnia 31.03.2019r.
§ 4.
Wartość umowy oraz warunki płatności

1. Za wykonaną usługę (poszczególne wyjazdy) Wykonawca otrzymywać będzie należność wynikającą
z dokumentów, zatwierdzonych przez koordynatorów realizacji usługi, o których mowa w § 7 ust.1
umowy.
2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………………. , stawka za 1km przebiegu pojazdu przy cenie
paliwa ….…zł/1 l, wynosi ……………zł netto plus ……..% podatku VAT, brutto ……. zł (słownie
złotych: ……….. 00/100).
3. Szacunkowy całkowity koszt realizacji niniejszej umowy na dzień jej podpisania wynosi łącznie:
…………...netto, brutto …………….. zł.
4. Podstawą rozliczenia należności za wykonanie usług przewozowych będą następujące wskaźniki:
a) stawka za 1 km przewozu ustalona w drodze przetargu, wynosząca ……. zł plus
…. %
podatku VAT, brutto ………. zł.
b) limit długości trasy przewozów ustalony w oparciu o planowany wykaz tras, o którym mowa w
§1 ust.4.
5. Faktury winny być wystawione w następujący sposób:
Nabywca:
GMINA WSCHOWA
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
NIP 925-19-31-551
Odbiorca/Płatnik:
Urząd Miasta i Gminy we Wschowie
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
6. Faktury wystawiane będą do 5 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
a w przypadku miesiąca grudnia 2018r. w ciągu 5 dni od ostatniego przewozu.
7. Termin płatności faktur – zgodnie z oferta wykonawcy …… dni licząc od dnia otrzymania faktury
przez Zamawiającego.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.3 i 4 zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy
w banku……………………………………., nr rachunku: …………………………………………… .
9. Ewentualna zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w ust.8 wymaga pisemnego
powiadomienia Zamawiającego i nie stanowi istotnej zmiany umowy.
10. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
11. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia - Wykonawca może naliczać Zamawiającemu
odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych.
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12. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT,
NIP ………………….. .
13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
14. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzania kontroli w celu oceny jakościowej wykonania
usługi.
§ 5.

Zmiana stawki za 1 km przewozu może być przedmiotem negocjacji tylko w przypadku podwyższenia przez
koncerny paliwowe ceny paliwa powyżej 20% od ceny 1 litra paliwa przyjętej do wyliczenia ceny oferty tj. ……
brutto zł za 1litr.
§ 6.
Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, że zakres zamówienia, o którym mowa w §1 zamierza wykonać własnymi siłami
bez udziału Podwykonawcy,
lub (jeżeli dotyczy) wykona z udziałem Podwykonawcy.
…………………………………………………………………………………………………………………………….
należy podać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
........................................................................................................................................................................
oraz nazwy firm/y podwykonawcy/ów
i/lub (jeżeli dotyczy) zgodnie z ofertą Wykonawcy, przy realizacji zamówienia będą brali udział n/w
podwykonawcy, na których zdolnościach Wykonawca powoływał się w celu spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
………………………………………………………………………………………………………………………
należy podać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
..................................................................................................................................................................
oraz nazwy firm/y podwykonawcy/ów
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca podał, o ile są już
znane dane nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu
z nimi zaangażowanych w realizację usługi.
4. 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 lub kryteriów selekcji, 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.
5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca
na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia
lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcy.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia, pod rygorem skutków z § 10 lub § 11 niniejszej
umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Gminie uwierzytelnią kopię umowy zawartej z Podwykonawcą
najpóźniej w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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9. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą pod rygorem nieważności powinna być zawarta
w formie pisemnej.
10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, Podwykonawcom tym nie
przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie skierowane do Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem
terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.
11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za
działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
12. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub rezygnacji
z powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje usługę w sposób wadliwy,
niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz
w niniejszej umowie, pod rygorem skutków z § 10 lub § 11 niniejszej umowy.
§ 7.
Nadzór nad realizacją umowy
1. Nadzór na realizacją umowy będzie sprawował:
a) Zbigniew Polowczyk, Kierownik Domu Dziennego Pobytu we Wschowie, tel. kont. 721-843-364,
e-mail: ddpwschowa@wp.pl.
b) Mirosław Mocek, Inspektor ds. środków zewnętrznych i komunikacji zewnętrznej w Wydziale
Gospodarki Gminy Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, 65 540-86-88 e-mail:
miroslaw.mocek@wschowa.pl.
2. Do zadań osób, o których mowa w ust.1 w szczególności należy:
a) nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości wykonania usługi zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.
b) informowanie Wykonawcy o okolicznościach mających wpływ na zmianę umowy, w formie
pisemnej,
c) ustalanie terminów wyjazdów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób, o których mowa w ust.2 i zobowiązuje się do
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcę. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w
ust.1 nie stanowi istotnej zmiany umowy.
1.
2.
3.

4.

§ 8.
Wykonawca na swój koszt ustanawia koordynatora wykonania usługi w osobie – ……… tel……….
Koordynator działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Do zadań koordynatora, o których mowa w ust.1, w szczególności należy:
a) nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości wykonania usługi zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.
b) informowanie Zamawiającego o okolicznościach mających wpływ na zmianę umowy, w formie
pisemnej.
Ewentualna zmiana osoby koordynatora wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego i nie
stanowi istotnej zmiany umowy.

§ 9.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich, w tym wobec
uczestników wyjazdów za szkody powstałe w toku wykonywania usługi.
2. Niezależnie od obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów Wykonawca winien być ubezpieczony
przez cały okres realizacji zamówienia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00
zł (wartość kontraktowa i deliktowa w sumie).
3. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy winien być
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z rozszerzeniem o klauzulę włączającą
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odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczonego (OC za
podwykonawców).
4. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane ubezpieczenia związane z zakresem objętym niniejszą
umową.
5. Jeżeli ważność polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w ust.2 wygaśnie w trakcie realizacji
niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie trzech dni od
daty jej wygaśnięcia nową polisę na pozostały okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem § 10 ust.3
lit. c) i § 11 ust.2 lit. e).
§ 10.
Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – zgodnie
z art.145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy stwierdzonego protokołem sporządzonym przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e;
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 Pzp;
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom,
które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na
to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
W takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, przed
upływem terminu określonego w § 3 niniejszej umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
jeżeli zajdzie jedna z niżej wymienionych okoliczności:
a) WYKONAWCA nie rozpoczął lub przerwał realizację zamówienia bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie;
b) WYKONAWCA realizuje usługę w sposób niezgodny z niniejszą umową
i wskazaniami Zamawiającego, pomimo pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do
zaniechania naruszeń;
c) WYKONAWCA nie przedłożył Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej,
o której mowa w § 9 ust. 2 i 5 umowy, pod rygorem skutków § 11 ust.2 lit. e).
d) wobec WYKONAWCY ogłoszono upadłość lub likwidację.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy przed upływem terminu określonego
w § 3 niniejszej umowy również w przypadku zmiany przepisów prawa uniemożliwiającej realizację
umowy na jej warunkach.
5. Oświadczenie o rozwiązaniu/odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 11.
Kary umowne
1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu nie wykonania lub
nienależytego wykonania usług.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania Wykonawcy następujących kar umownych:
a) za odstąpienie od umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, o których mowa w § 10 ust.
3 niniejszej umowy - w wysokości 50% szacunkowej łącznej ceny brutto określone w § 4 ust.3
umowy,
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b)

3.
4.
5.
6.

za każde stwierdzone naruszenie umowy w wysokości 10% szacunkowej łącznej ceny brutto
określonej w § 4 ust.3 umowy, z wyłączeniem lit.c),
c) za każdy nieodbyty kurs w wysokości 20% szacunkowej łącznej ceny brutto określonej w § 4
ust.3 umowy,
d) za każde opóźnienie w dowozie uczestników do miejsca docelowego powodujące, iż uczestnicy
wyjazdu nie będą mogli zrealizować celu wyjazdu (dojazd po rozpoczęciu seansu filmowego,
sztuki teatralnej itd.) – 200% kosztów transportu.
e) za niedostarczenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej w sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 5
w wysokości 1% szacunkowej łącznej ceny określonej w § 4 ust.3 niniejszej umowy,
f) w przypadku niezatrudnienia w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej
przez Zmawiającego liczby osób na podstawie umowy o pracę (§2 ust. 1) – karę w kwocie
odpowiadającej iloczynowi 150 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U.2017, poz. 847,
z późn. zm.) obowiązującym w okresie, w którym doszło do naruszenia zasad zatrudnienia oraz
liczby miesięcy, w których naruszenie to stwierdzono za każdą osobę poniżej liczby wskazanej w
§ 2 ust. 1.
g) za nie przedstawienie w terminie informacji, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt. 4.2. każdorazowo
karę umowną w wysokości 1.000,00 zł.
Naliczone kary umowne Wykonawca będzie zobowiązany wpłacić na wskazane konto bankowe
Zamawiającego na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty
obciążeniowej.
Wykonawca jest zwolniony od zapłaty kary umownej, jeżeli wykonanie przewozu było niemożliwe
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. z uwagi na potwierdzone przez strony trudne warunki
atmosferyczne uniemożliwiające realizację zamówienia.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie
poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.
§ 12.
Zmiana umowy

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp., Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach:
a) udokumentowanej podwyżki przez koncerny paliwowe ceny 1 litra paliwa powyżej 20%
w stosunku do ceny 1 litra paliwa przyjętej do wyliczenia ceny w ofercie przetargowej,
b) urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT),
c) wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie usługi
(w szczególności: silne opady śniegu, gradobicie, roztopy, wichury), zaistnienie takiej sytuacji
wymagać będzie potwierdzenia obu stron,
d) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
e) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są
obiektywnie uzasadnione np. zwiększenie lub zmniejszenie przewozu osób lub zmiana pierwotnie
ustalonej trasy/ harmonogramu przewozów;
f) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia usług, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy;
g) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zakresie ustalonych usług,
h) (jeżeli dotyczy) w przypadku utraty zdolności prawnej lub zdolności do czynności prawnych przez
Wykonawcę realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum ,
i) przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy,
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j) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia,
k) wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w
postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa,
l) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy usług:
Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, 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.
m) zmiana terminu wyjazdu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. W przypadku zmiany terminu
zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę o zaistniałym fakcie niezwłocznie.
n) zmiany uchwały budżetowej w zakresie wydatków obejmujących realizację zadania objętego
niniejszą umową;
o) innych przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonanie jakichkolwiek usług określonych w art. 144, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia
ustalonego w § 4 umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Usługi takie wykonane bez zgody Zamawiającego wyrażonej na zasadach
określonych w umowie nie będą dodatkowo wynagradzane.
3.

W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający może:
a) zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia;
b) zmienić kwotę netto i brutto wynagrodzenia;
c) zmienić cenę netto i brutto za 1 km przewozu oraz zmienić kwotę netto i brutto wynagrodzenia;
d) dokonać rozliczenia na podstawie ustalonej w wyniku negocjacji ceny za 1 km przewozu
e) dokonać zmian w załącznikach nr 1 do umowy;
f) dokonać w umowie zmiany nazwy stron;
g) (jeżeli dotyczy) dokonać zmiany Wykonawcy realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum;
h) dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
i) zmienić termin wykonania umowy;
j) dokonać zmiany zakresu prac przewidzianych do wykonania;
k) dokonać rozliczenia za faktycznie wykonany zakres usług;
l) dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres usług;
m) dokonać w umowie zmiany dot. podwykonawcy (wprowadzenie podwykonawcy, zmiana lub
rezygnacja z podwykonawcy);
4. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub
Wykonawcy, za zgodą obu Stron i wymagają sporządzenia aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 13.
Ochrona danych osobowych
1.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji zapisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), oraz ustawy z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 25 maja
2018 r., poz. 1000) w odniesieniu osób, których dane przekazuje Zamawiającemu w związku
z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
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Zapis ust. 1 odnosi się również do podwykonawców realizujących dostawy na rzecz Wykonawcy
w ramach niniejszej umowy.
§ 14.
Postanowienia końcowe

1. Strony zobowiązane są informować się niezwłocznie o zmianie danych adresowych
i rejestrowych. W przypadku zaniechania takiego zawiadomienia, korespondencja wysłana na ostatni
znany adres Strony uznawana będzie za skutecznie doręczoną.
2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Prawo zamówień
publicznych, Kodeks cywilny oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 15.

1. Integralną część umowy stanowią:
a) Oferta Wykonawcy z dnia ……………………………… 2018r.
b) SIWZ wraz z załącznikami.
§ 16.
Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego
i 1 egz. dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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