ZAŁĄCZNIK NR 6
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa zawarta w dniu ……………… r. pomiędzy Gminą Turek z siedzibą w
Turku, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, NIP 668-18-57-956, REGON 311019556,
zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:
Pana Karola Mikołajczyka – Wójta Gminy Turek
a
…………………………………………………………………………… z siedzibą
……………………………………………………., NIP …………………………….,
REGON ………………………, zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:………………………………………………………….
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji obsługę dowozów uczniów
do szkół podstawowych oraz powrotnego przewozu do miejsca zamieszkania w
okresie od 02 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. (w dni nauki szkolnej) na
trasach oraz godzinach określonych w załączniku do niniejszej umowy.
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§2
Cenę przewozu ustala się na …… zł (słownie: ………….) z podatkiem VAT za
jeden kilometr przebiegu, przy czym do kilometrów przewozu nie wlicza się
dojazdu do miejsca świadczenia przewozu, ani też powrotu autobusu do bazy.
Cena przewozu nie podlega zmianie przez cały okres trwania umowy.
Łączna zapłata brutto za cały okres trwania umowy nie może przekroczyć kwoty
……………………. zł (słownie: …………………………………………….).
Łączny przebieg kilometrów na czas trwania umowy nie może przekroczyć –
………….. km.
Zamawiający zastrzega sobie prawo obniżenia limitu kilometrów, co w
konsekwencji spowoduje proporcjonalne obniżenie ogólnej ceny usługi przewozu
W przebieg kilometrów nie są wliczone odległości między siedzibą Wykonawcy a
miejscem rozpoczęcia kursu lub zakończenia kursu.
Każdorazowo wielkość faktycznie przejechanych kilometrów będzie określona
przez Zamawiającego na dokumentacji miesięcznego zlecenia.

§3
1. Płatności będą realizowane przez Zamawiającego w ciągu ……………… dni od
otrzymania faktury, przy czym faktury będą wystawiane w okresach miesięcznych.
2. Za opóźnienie w płatnościach Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
3. Faktury należy wystawić na Gminę Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, NIP 66818-57-956.

§4
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z warunkami
określonymi w niniejszej umowie.
2. Wykonawca zapewnia najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdów,
a także odpowiednie kwalifikacje zawodowe osób skierowanych do realizacji
przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia autokaru w wyznaczonym miejscu i
czasie w stanie czystym (zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz).
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§5
Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami transportu przystosowanymi do
wykonywania usługi przewozu osób oraz posiada dokumenty niezbędne do
świadczenia tego rodzaju usług oraz obowiązkowe ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu mechanicznego i
dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) kierowcy i
pasażerów pojazdu mechanicznego.
Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za sprawność techniczną autobusu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przeglądów stanu technicznego
pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia, niezależnie od
przeglądów dokonywanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym na koszt
Wykonawcy w sytuacji wątpliwości co do stanu technicznego danego pojazdu.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia
realizacji przedmiotu umowy:
a) Pełen wykaz pojazdów, przy pomocy których będzie wykonywał umowę wraz z
kserokopiami dowodów rejestracyjnych tych pojazdów,
b) Wykaz kierowców wraz z podaniem numerów telefonów komórkowych.
Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego poinformowania
Zamawiającego o planowanej zmianie w wykazie pojazdów oraz kierowców.
Zmiany te muszą spełniać warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Osobie odpowiedzialnej za opiekę nad dziećmi przysługuje prawo do
zweryfikowania roku produkcji pojazdu poprzez sprawdzenie dowodu
rejestracyjnego pojazdu, którym dokonywany jest przejazd.

§6
1. Za nieterminowe podstawienie autobusu lub opóźnienie przewozu przekraczające
15 minut Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10-cio
krotności wartości jednego kilometra brutto. Każde kolejne 15 minut opóźnienia
skutkuje naliczeniem 20-sto krotności wartości jednego kilometra. Potwierdzeniem
wielkości opóźnienia będą protokoły sporządzone przez wyznaczonych
pracowników Zamawiającego i Wykonawcy oraz adnotacje w kartach drogowych,
podpisane przez Zamawiającego.
2. W przypadku uszkodzenia autobusu na trasie w trakcie wykonywania zadania
Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia zastępczego autobusu w terminie jak
najkrótszym, nie później jednak niż w ciągu 35 minut. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zapłaci karę umowną na warunkach określonych w § 6 ust 1 umowy.
3. Wykonawca jest zwolniony od obowiązku przewozu i nie ponosi
odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu usługi, jeżeli

zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których przewoźnik nie mógł
uniknąć ani zapobiec ich skutkom.
4. Strony zastrzegają możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego, obok
zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania.
§7
1. Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy
ponosi pełną odpowiedzialność za jego działania lub zaniechania.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania udzielenie zamówienia.
3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia,
zgodnie z art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.):
1) Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedna osoba kierująca autobusem w
ramach świadczenia usługi określonej w § 1 była zatrudniona przez Wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
2) 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 osoby
wykonującej wskazane w punkcie 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. 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 osoby
wykonującej wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osoby wykonującej czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na
podstawie umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiar 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 o pracę osoby wykonującej w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
a) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
b) 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 o ochronie danych
osobowych.
3) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w ust. 3
pkt 1) czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty
przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych
00/100) za każdy stwierdzony przypadek. 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. 3 pkt 1) powyżej
czynności.
4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§8
Stronie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
- w warunkach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- gdy Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z umową lub nienależycie i
nieterminowo wykonuje swoje obowiązki,
- gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom
trzecim bez zgody Zamawiającego.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie
wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie
trzech miesięcy licząc od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej
umowie.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

§8
W ramach nadzoru nad wykonywaniem umowy Zamawiający może w szczególności:
1) Żądać do wglądu dokumentów potwierdzających sprawność pojazdów
wykorzystywanych do realizacji przedmiotu umowy oraz dowodów
rejestracyjnych tych pojazdów, a także stosownych uprawnień i zezwoleń
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,
2) Żądać do wglądu dokumentów kierowców potwierdzających kwalifikacje do
wykonywania niniejszej umowy,
3) Kontrolować punktualność i terminowość wykonywanej usługi.
§9
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa
drogowego, Prawa przewozowego, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień
publicznych.
§ 11
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca a trzy pozostałe do dyspozycji Zamawiającego.
§ 12
Umowa przez strony została odczytana, przyjęta i podpisana.
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