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Załącznik nr 5do SWZ

Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 2

im. Tadeusza Kościuszki
w Łęcznej
ul. Szkolna 53
i  ul.  Marszałka  Piłsudskiego  12
21-010 Łęczna

UMOWA  NR  …/PRZEWOZY/2022

Zawarta w dniu …………….2022 r. w Łęcznej pomiędzy:
Nabywca:
Gminą Łęczna Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna, NIP: 505 001 77 49
Odbiorca:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej przy ul. Szkolnej
53 i ul. Marszałka Piłsudskiego 12 – reprezentowana  przez p.o. Dyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 2 mgr Teresę Baruk zwaną w dalszej części umowy 
ZAMAWIAJĄCYM

a

                                                                                                                                                            
NIP                                , REGON                                  zwanym w dalszej części umowy 
WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:                                                                  

w wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)postępowania w trybie podstawowym
została zawarta umowa następującej treści:  

§  1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.  ,,Przewóz dzieci
do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej przy ul. Szkolnej 53 i
ul. Marszałka Piłsudskiego 12 w okresie od 01września 2022 roku do 22 grudnia 2022
roku”.
2. Przedmiotem zamówienia jest organizacja przewozu dzieci wraz z zapewnieniem opieki
nad dziećmi w czasie przewozu.
3.  Dowozy  i  odwozy odbywają  się  w dni  nauki  szkolnej  zgodnie  harmonogramem zajęć
w poszczególnych placówkach.
4. Trasy dowozu i odwozu uczniów:
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1) Część – Trasa                                                                                                                      
5.  Liczba  dzieci  na  każdej  trasie  może  ulec  zwiększeniu  w  czasie  roku  szkolnego  bez
     dodatkowego wynagrodzenia.
6.  Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu
    szczegółowy  rozkład  zawierający  godziny  odjazdu  z  miejsca  zamieszkania  uczniów,
    godziny dojazdu do miejsca docelowego oraz odwrotnie.

§ 2

1. W czasie przewozu dzieci w każdym pojeździe opiekę nad nimi sprawuje przynajmniej
jedna  pełnoletnia  osoba-opiekun  (opiekunem  nie  może  być  kierowca),  do  której
obowiązków  należy  zapewnienie  opieki  nad  dziećmi  w  czasie  przewozu,  a  w
szczególności  sprawowanie  nadzoru  nad uczniami  w zakresie  bezpiecznego  wsiadania
i  wysiadania  z  pojazdu,  pomoc przy  wsiadaniu  i  wysiadaniu  dzieciom,  czuwanie  nad
bezpieczeństwem dzieci w czasie jazdy.

2. Opiekun odpowiada za uczniów/ dzieci/  od momentu odebrania uczniów z przystanku do
momentu  przekazania  uczniów  pod  opiekę   nauczyciela/opiekuna  w  placówce
oświatowej.  W drodze powrotnej  opiekun odpowiada od momentu odebrania dziecka  
ze szkoły do momentu opuszczenia pojazdu przez dziecko na określonym przystanku. 

3. Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  poinformowania  opiekuna  o  obowiązkach
i  odpowiedzialności.  Opiekun  pisemnie  oświadcza  o  przyjęciu  obowiązków  opiekuna
i odpowiedzialności za młodzież przebywającą pod jego opieką.

4. Wykonawca zobowiązuje się,  że osoby świadczący Usługi będą posiadać odpowiednie
kwalifikacje,  uprawnienia  i  umiejętności  zgodne  z  wymaganiami  Zamawiającego
określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC i NW w ramach
prowadzonej przez siebie działalności

6. Wykonawca nie może odwołać żadnego kursu. W przypadku awarii środka transportu lub
innych  przyczyn  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  zastępczego  środka
transportu  bez  ponoszenia  przez  Zamawiającego  dodatkowych  kosztów  z  tym
związanych.

7. W razie awarii pojazdu lub planowanego przeglądu albo remontu pojazdu, Wykonawca
zapewnia dowóz dzieci innym pojazdem spełniającym wymagania dotyczące przewozu
dzieci i młodzieży.

8. W razie  awarii  pojazdu  w czasie  wykonywania  usługi,  wykonawca  zobowiązany  jest
podstawić inny pojazd, nie później niż w ciągu dwóch godzin.

9. W  przypadku  nie  podstawienia  pojazdu  w  ciągu  2  godzin  od  planowanej  godziny
rozpoczęcia kursu Wykonawca pokrywa pełne koszty wynajmu innego przewoźnika.

10. W  przypadku  zmiany  przez  Wykonawcę  środków  transportu,  kierowców,  opiekunów
wskazanych w ofercie  w trakcie trwania umowy Wykonawca jest  zobowiązany o tym
fakcie poinformować Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni.

11. Zamawiający ma prawo do kontroli pojazdów, dokumentacji pojazdu i kierowców oraz
wszystkich spraw związanych z  usługą. Wykonawca zobowiązuje  się  w wyznaczonym
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terminie podstawić do kontroli odpowiednim służbom środki transportu przeznaczone do
przewozu młodzieży.

12. Zamawiający,  wymaga  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  Wykonawcę
kierowców chyba, że z odrębnych przepisów wynika, że te osoby nie muszą być zatrudnione
na umowę o pracę.

13. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia
na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  ust.  12  czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1)  żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.  wymogów
 i dokonywania ich oceny,
2)  żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
14. 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
osób wykonujących wskazane w ust. 12 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy 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, imion  
i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów
o pracę osób wykonujących w trakcie  realizacji  zamówienia czynności,  których dotyczy ww.
oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony).  Kopia  umowy/umów powinna  zostać  zanonimizowana  w sposób  zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
ochrony  danych  osobowych,  w  szczególności  bez  adresów,  nr  PESEL  pracowników.  Imię
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 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  kopię  dowodu
potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez  pracodawcę  do  ubezpieczeń,  zanonimizowaną
w sposób zapewniający ochronę  danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji;
15.  W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez
Wykonawcę,  Zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez  Państwową
Inspekcję Pracy.
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§ 3

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe przy
     wykonaniu usług przewozowych zarówno wśród przewożonych dzieci, jak i osób trzecich.
2.  Zamawiający  przy  wykonaniu  zamówienia  zastrzega  sobie  możliwość  wprowadzenia
     dodatkowych  warunków wykonania  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  zmiany dni
     przewozu dzieci w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w planie dni  nauczania  
     w czasie tygodnia np. w sobotę za inny dzień w tygodniu.

§ 4

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień 01 września 2022 r.
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się na dzień 22 grudnia 2022r.

§  5

1. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
2. Za  wykonanie  usługi  Wykonawcy,  przysługuje  dzienne  wynagrodzenie  przyjęte  na

podstawie oferty wybranej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego:

1) Część  Trasa 
w wysokości:
 netto                                                         (słownie:                                                                ), 
VAT (8%)                                                 (słownie:                                                              ), 
brutto                                          (słownie:                                                              ).

3.  Kwota określona w ust. 2 może ulec zmianie w przypadku skrócenia lub wydłużenia trasy
     określonej w § 1 ust. 4. W przypadku wydłużenia lub skrócenia trasy, cena za trasę będzie
     obliczana na podstawie stawki za 1 kilometr podanej przez Wykonawcę w ofercie.

2) Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie, z dołu po wykonaniu usługi w ciągu…... dni od
przedłożenia faktury przez wykonawcę za dany miesiąc za faktycznie wykonane kursy.  Za
dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

3) Faktura wystawiona będzie następująco:
Nabywca: Gmina Łęczna, ul. Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna, NIP 5050017749,
Odbiorca:  Szkoła  Podstawowa  nr  2  im.  Tadeusza  Kościuszki  ul.  Szkolna  53  
i ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 21-010 Łęczna.

4) W  razie  trzykrotnego  niepunktualnego  świadczenia  usługi  dowozu  w  ciągu  miesiąca
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 20% wynagrodzenia ustalonego za dany miesiąc.

5) W przypadku nie zatrzymywania się autobusu na wyznaczonych przez szkołę przystankach
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy zapłaty za wadliwie wykonany kurs.

6) Zamawiający  może  potrącić  naliczone  kary  umowne  ze  swoich  zobowiązań  wobec
Wykonawcy, na co przez podpisanie Umowy wyraża zgodę Wykonawca.
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7) W  razie  rozwiązania  umowy  z  przyczyn  dotyczących  Wykonawcy,  Zamawiającemu
przysługuje  odszkodowanie  w  wysokości  20%  ustalonego  w  umowie  całego
wynagrodzenia brutto. 

8) Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego  przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 6

1. Zamawiający może dokonać zmian postanowień umowy w zakresie zmiany organizacji
 i tras dowozu w sytuacjach zmian organizacji pracy szkoły oraz zmian organizacyjnych
dotyczących  uczniów.  W  takim  przypadku  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zmiany
organizacji i tras dowozu. 

2. W  przypadku  zawieszenia  zajęć  lekcyjnych  i  odpracowywania  ich  w  innym terminie
Wykonawca  zobowiązany  jest  zrealizować  zaplanowane,  nie  zrealizowane  kursy
w terminach ustalonych przez zamawiającego, jednak nie później niż do dnia 22 grudnia
2022 r.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy

nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili
zawierania umowy,  odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie
1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

2) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
4) Wykonawca nie rozpoczął usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
5) Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację usługi lub ją opóźnia.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmian w umowie w przypadku  powodów nie
związanych z Zamawiającym, mogą ulec zmianie ilości dni, tras lub ich długość.

3. W przypadku wydłużenia lub  skrócenia  trasy,  cena  za trasę  będzie  obliczana na
podstawie stawki za 1 kilometr podanej przez Wykonawcę w ofercie.

4. Wykonawcy  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  szczególności  jeżeli
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia powinno zawierać uzasadnienie.
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§ 8

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny i właściwe oznakowanie
pojazdów  służących  do  realizacji  zamówienia  oraz  kwalifikacje  osób  realizujących
zamówienie,  na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  sprawdzenia  stanu  technicznego  i  kwalifikacji,
o których mowa w ust. 1.

3. Pojazdy przewożące dzieci oraz osoby realizujące zamówienie nie mogą zabierać innych
osób bez zgody Zamawiającego.

§ 9

1. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji  niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci  aneksu
pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  egzemplarz  dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

§ 12

1. Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia.
2) Oferta Wykonawcy.

Zamawiający:                                          Wykonawca:
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