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TOM III
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU)
§1
Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty w
okresie od 3 września do 21 grudnia 2018 r., uwzględniając organizację roku szkolnego zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 46,
poz. 432 z późn. zm.).
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

1.

§2
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi, o których mowa w § 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy,
stanowiącą integralną część umowy, na Zadanie Nr ............., tj. na trasę : ................................................,
zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby dzieci lub uczniów po zamknięciu rekrutacji do szkół
i przedszkoli lub w wyniku innych nieprzewidywalnych zdarzeń, w szczególności przeniesienia, zapisu lub
odejścia ucznia ze szkoły.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin przyjazdu i odjazdu, po ostatecznym ustaleniu
rozkładu zajęć w szkołach.
Zmiany, o których mowa w ust. 2 i 3 nie wymagają zmiany niniejszej umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość wyznaczenia dodatkowego miejsca postoju w wyniku zaistnienia nie
dających się przewidzieć sytuacji, w szczególności zmiany miejsca zamieszkania ucznia, przeniesienia do
innej placówki lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przebiegu trasy w wyniku zaistnienia nie dających się
przewidzieć sytuacji, w szczególności zmiany miejsca zamieszkania ucznia, przeniesienia do innej
placówki lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.
Zmiany, o których mowa w ust. 5 i 6 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia uczniom korzystającym z usług objętych przedmiotem
umowy odpowiednich warunków bezpieczeństwa, wygody, w szczególności miejsc siedzących, higieny i
należytej obsługi.
§3
Wykonawcy przysługuje szacunkowe miesięczne wynagrodzenie brutto za wykonaną usługę w wysokości
wynikającej z oferty, tj.:
Zadanie ………….
Nazwa trasy ………………
Trasa

Odległość w
km

Liczba
uczniów

Cena brutto dowozu
jednego ucznia w zł

Łącznie (liczba
uczniów x cena
brutto)

2. Zamawiający dopuszcza zmianę liczby kupowanych biletów miesięcznych w danym miesiącu i stosowną
korektę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, w wyniku zmian o których mowa w § 2 ust. 2, 3 i 5.
3. Uczniowie będą przewożeni na podstawie dokumentu przewozu jakim będzie uczniowski bilet miesięczny,
wystawiony przez Wykonawcę.
4. Zamawiający przekaże do 1 września 2016 r. Wykonawcy imienną listę uczniów uprawnionych do
przewożenia na poszczególnych trasach, na dany rok szkolny, zatwierdzoną przez Zamawiającego.
5. Listy, o których mowa w ust. 4 będą podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy w danym miesiącu
i będą stanowić załącznik do faktury.
6. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego, w terminie od ….. do….. dni (zgodnie
ze złożoną ofertą) od złożenia w siedzibie Zamawiającego faktury wraz z załącznikiem, o którym mowa w
ust. 5, na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
7. Zamawiający zobowiązuje się do aktualizowania wykazu stosownie do zaistniałych zmian w liczbie
przewożonych dzieci i uczniów.
8. Listy uczniów stanowiące załącznik do faktury będą zatwierdzane przez Pełnomocnika Burmistrza ds.
Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi lub inną osobę wyznaczoną
przez Zamawiającego.
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

§4
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i terminowość świadczonych usług.
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania środka transportu i dopuszczonego do ruchu według
obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i właściwie do charakteru przewozów
oznakowanego, z aktualnym ubezpieczeniem OC i NW.
Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania kierowców z pełnymi kwalifikacjami.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania taboru autobusowego w wielkości umożliwiającej prawidłowe
wykonanie umowy.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w połączeniach wskutek
działania siły wyższej jak gołoledź, zaspy śnieżne i innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania opieki nad uczniami w trakcie ich przewozu, a także przy
wsiadaniu i wysiadaniu.
§5

1.

W przypadku niewykonania kursu dowozu lub odwozu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
zapewni on zastępczy środek transportu spełniający wymogi do transportu osób w celu dowozu i odwozu
uczniów do szkoły.

2.

W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku określonego w ust. 1, Zamawiający może
wykonać usługi będące przedmiotem umowy we własnym zakresie lub zamówić usługi u innego
Wykonawcy. Wszelkie koszty z tym związane pokryje Wykonawca.

3.

W przypadku wystąpienia awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o
tym fakcie Zamawiającego oraz zapewnić w ciągu ……………………………… min. (zgodnie ze złożoną
ofertą) zastępczy środek transportu spełniający niezbędne wymagania.

§6
Umowa zawarta zostaje na czas określony, tj. od 3 września do 21 grudnia 2018 r.
§7
1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w przypadku:
1)

W zakresie zmian ogólnych, w szczególności zmiany przepisów prawnych mających pośredni lub
bezpośredni wpływ na realizację umowy, zmiany nazwy, adresu firmy spowodowane zmianą formy
organizacyjno – prawnej,

2)

W zakresie zmian wynagrodzenia, w szczególności zmiana stawki podatku od towarów i usług w
zakresie zmienionej jej wysokości.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej pod rygorem
nieważności, za wyjątkiem zmian o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.
§8
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za każde niedowiezienie lub nieodwiezienie uczniów zgodnie z ustalonymi godzinami świadczenia
usługi w wysokości 3 % miesięcznego wynagrodzenia z miesiąca, w którym niedowiezienie lub
nieodwiezienia miało miejsce,
2) za opóźnienie w podstawieniu pojazdu zastępczego w czasie, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy, w
wysokości 100 zł za każde 5 min opóźnienia ponad określony umową czas;
3) w przypadku nie zatrudnienia do wykonywania czynności, o których mowa w § 9 ust. 1, osób na
podstawie umowy o pracę lub nie przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 9
ust. 6 w wysokości 2 000,00 zł. Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym Wykonawca nie
wypełni zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim,
4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % łącznej
wartości, zrealizowanego w okresie poprzedzającym odstąpienie od umowy, zamówienia,
2. W przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych zamawiający ma
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wartości rzeczywiście poniesionej szkody.
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3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar, o których mowa w ust. 1 i 2 z należności z wystawionej
faktury za przedmiot umowy.
§9
1. Zamawiający wymaga, aby do wykonania czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w
zakresie kierowania pojazdami i sprawowania opieki, Wykonawca skierował osoby zatrudnione na umowę
o pracę, w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z
2014r. poz. 1502 z późn. zm.). Powyższe wymaganie nie dotyczy prac wykonywanych przez osoby
prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w
każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na
umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1.
3. Wykonawca składa wykaz osób - kierowców, którzy faktycznie wykonują zamówienie wraz z
oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do
wykonywania usługi. Nie przedłożenie wykazu osób i wynikłe z tego powodu opóźnienie w realizacji
przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy.
4. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca
przedstawia korektę listy osób wykonujących zamówienia do wiadomości Zamawiającego).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby – kierowcy wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są
osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 3. Osoby, o których mowa w
zdaniu poprzednim są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez
Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących
zamówienie Zamawiający wzywa Wykonawcę do wydania zakazu wykonywania przez te osoby
zamówienia do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia
pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły imienia i nazwiska podczas kontroli
zamawiającego.
6. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego
przedstawić wskazane niżej dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie, o
którym mowa w ust. 3 – jeżeli Zamawiający o to wystąpi:
1) oświadczenie 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;
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 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 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;
3) zaświadczenie 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) 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 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
7. 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 istotnych postanowieniach
umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dowóz uczniów do placówek oświatowych
na terenie Miasta i Gminy Prabuty”
Strona 3

Znak sprawy: IZP.271.12.2018.KK

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. 1
czynności.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.
§ 10
Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) kiedy Wykonawca w sposób rażący nie będzie realizował postanowień niniejszej umowy,
2) zasadnych co najmniej dwóch skarg osób korzystających z usług Wykonawcy, które zostaną uznane
przez Zamawiającego za zasadne,
3) utraty przez Wykonawcę technicznych lub organizacyjnych możliwości wywiązania się z umowy,
4) zmiany przepisów prawnych mających bezpośredni lub pośredni wpływ na realizację niniejszej
umowy, uniemożliwiających jej wykonanie w sposób zgodny z wolą stron.
§ 11
1. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty – jako administrator danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych, w celu realizacji niniejszej Umowy, powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w
drodze odrębnej umowy.
2. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej Umowy pełną ochronę danych osobowych oraz
zgodność ze wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
3. W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub
interpretacji dotyczących stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych,
Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy
wymuszone takimi zmianami prawa.
§ 12
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Strony umowy są zgodne, że w razie wystąpienia sporu odnośnie wykonania i wykładni niniejszej umowy
będą dążyły do znalezienia rozsądnego, odpowiedniego i zgodnego rozwiązania przed odwołaniem się do
sądu.
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
4. Integralną część umowy stanowi:
1)

oferta Wykonawcy,

2)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (TOM I, II i III) z załącznikami.

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących, po jednym (1) egzemplarzu dla każdej ze
stron.
6. Umowa zawiera ………… ponumerowane strony.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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