
Załącznik nr 3 SIWZ

UMOWA
NR ......................../ 2019

Zawarta w dniu ...................................w Chełmie Śląskim pomiędzy Gminą Chełm Śląski w Chełmie Śląskim
ul. Konarskiego 2 reprezentowana przez Zastępcę Wójta Gminy Chełm Śląski
Leszek Maciejowski
zwanym dalej Zamawiającym
a
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
.................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.

Na  podstawie  rozstrzygnięcia  przetargu  nieograniczonego  dotyczącego  zadania  pn.  
„Dowóz  uczniów  niepełnosprawnych  z  terenu  Gminy  Chełm  Ślaski  do  placówek  oświatowych  
i  z  powrotem  w  roku  szkolnym  2019/2020” przeprowadzonego  zgodnie  z  Ustawą  Prawo  zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej PZP:

§1.
[Przedmiot i zakres umowy]

1. Przedmiotem umowy jest dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Chełm Śląski do placówek 
oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2019/2020.
2. Przewóz dokonywany będzie pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnoprawnych.
3. Miejsce dowozu do placówek oświatowych określa załącznik Nr 7 do SIWZ.
Liczba dowożonych uczniów w okresie objętym zamówieniem może ulec zmianie, a także w 
zależności od miejsca zamieszkania ucznia w związku z tym może  zmienić się przebieg trasy 
dowożonych uczniów do danej placówki. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w wykazie w 
zakresie liczby uczniów albo zmian osobowych na liście uczniów. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo zmiany tras przewozu dzieci niepełnosprawnych, ilości przewozów w tygodniu, terminów 
ich wykonywania oraz liczby dzieci niepełnosprawnych, ze względu na okoliczności, których 
strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy a podyktowanych potrzebami 
Zmawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.
4. Czas odbioru ustala wykonawca z rodzicami.
5. Wykonawca zapewni osobę, która będzie się opiekować dziećmi w czasie transportu oraz udzieli pomocy 
dzieciom przy wsiadaniu, zajmowaniu miejsc i wysiadaniu z samochodu oraz dopilnuje by każde dziecko 
było zapięte pasami.
6. Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy:

a)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ),
b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
c) Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi dołączonymi do niej załącznikami

§2.
[Termin wykonania]

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:
a) rozpoczęcie usługi -   w dniu podpisania umowy 
b) zakończenie usługi - w dniu 26.06.2020 r.
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§3.
[Oświadczenia]

1. Osoba działająca imieniem Wykonawcy oświadcza, że jest należycie umocowana do zawarcia Umowy, 
oraz że do jej skuteczności nie jest wymagana zgoda żadnego innego organu Wykonawcy.
2. Wykonawca jest podatnikiem VAT i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej:
 NIP …...............................................
3. Strony oświadczają, że nie są im znane żadne okoliczności mogące czynić niniejszą umowę nieważną lub
bezskuteczną.
4. Wykonawca oświadcza,  że posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz że
będzie je posiadał przez cały okres obowiązywania umowy a w szczególności posiada licencje na wykonanie
transportu drogowego osób oraz odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
5. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  niezbędny  potencjał  techniczny  do  wykonania  przedmiotu
zamówienia.

§4.
[Obowiązki Wykonawcy]

Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązuje się do:
1. Zachowania  szczególnej  ostrożności  w  czasie  przewozu  uczniów  zgodnie  z  przepisami  o  ruchu
drogowym.
2. Zapewnienia bezpieczeństwa podczas wejścia, przewozu i wyjścia do i z  pojazdu uczniów.
3. Utrzymania pojazdu w czystości i sprawności technicznej gwarantującej bezpieczeństwo przewożonych
osób.
4. Zapewnienia opiekuna posiadającego uprawnienia do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.
5. Dokonania zmian w rozkładzie jazdy w ciągu 7 dni od daty uzgodnienia z Zamawiającym, w przypadku
wystąpienia konieczności zmiany ilości lub miejsca dowożonych dzieci.
6. Posiadania zgodnego z obowiązującymi przepisami oznakowania pojazdu.
7. W razie awarii pojazdu zapewnienie transportu zastępczego spełniającego takie same standardy.
8. W przypadku kolizji drogowej lub innych nieprzewidzianych zdarzeń utrudniających dojazd  uczniów  do
placówek oświatowych, zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, a także  do  zminimalizowania  strat
materialnych.
9. Przedstawienia  w dniu  podpisania  umowy listy  pracowników biorących  udział  w  realizacji  zadania.
Wykonawca zobowiązany jest  do zapoznania ich z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
zgodnie  z  RODO.  O  każdorazowej  zmianie  pracowników  Wykonawca  jest  zobowiązany  niezwłocznie
powiadomić Zamawiającego.

 §5
[Obowiązki Zamawiającego]

1. Zapłata Wykonawcy należnego wynagrodzenia za prawidłowo wykonany przedmiot umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonywanej usługi.

§6
[Osoby upoważnione]

1.  Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji
umowy są:
Pan/Pani….............................................................

2.  Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji
umowy są:
Pan/Pani............................................................................

3. Wszelkie informacje, polecenia, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy przekazywane
będą pisemnie, telefaksem lub drogą elektroniczną i będą podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione
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wskazane w ust. 1 i 2.
4. Doręczenia pism dokonywane będą osobiście lub za potwierdzeniem odbioru na wskazane adresy Stron,
za pośrednictwem operatora pocztowego.
5. Pisma przekazane telefaksem lub drogą elektroniczną uważa się za doręczone z datą ich przekazania,
jeżeli treść dotarła do adresata, o ile przekazanie ich nastąpiło w godzinach: poniedziałek ,środa ,czwartek
pomiędzy 7.30 a 15.30, wtorek pomiędzy 7.30 a 17.00 oraz w piątek pomiędzy 7.30 a 14.00 z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy i sobót. W innym przypadku uważa się, iż doręczenie nastąpiło o godzinie 7.30
w najbliższym dniu roboczym.
6. Strony wyznaczają następujące adresy do doręczeń:

      a) dla Zamawiającego: Urząd Gminy Chełm Śląski, 41-403 Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2

        e-mail:

      b) dla Wykonawcy: .................................................................................................................

§7
[Wynagrodzenie]

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowo – jednostkowe w kwocie:
a) ………... zł netto + …...% Vat = ….............................. Brutto ( słownie................................) za
wozokilometr -pojazd dostosowany do przewozu ok. 5 dzieci na trasie Chełm Śląski – Tychy 

b) …………zł  netto + …...% Vat = ….............................. Brutto ( słownie................................ za
wozokilometr - pojazd dostosowany do przewozu ok. 10 dzieci na trasie  Chełm Ślaski – Mysłowice
– Jaworzno – Katowice

2. Całkowita wartość umowy nie może przekroczyć kwoty:
..................................................……...........……………................   zł brutto
(słownie……………………………………………………………………………………),
w tym podatek VAT w wysokości  ……  % co stanowi kwotę .......................………   zł
(słownie………………………………………………………………………………………),
wartość robót bez podatku VAT ( netto) wynosi .............................   zł netto
(słownie……………………………………………………………………………………).

3. Wynagrodzenie ustalone w pkt 1 obowiązuje przez okres wykonania usługi i nie podlega weryfikacji.
4. Rozliczenie wykonanej usługi będzie następować w okresach miesięcznych  na podstawie wystawionej
faktury VAT wraz z wykazem zrealizowanych kursów.
5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.  1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy przedstawione w SIWZ oraz w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do zmiany stawki podatku VAT, bez zmiany wynagrodzenia netto.

§8
[Rozliczenia i płatności]

1. Zapłata  wynagrodzenia  za  wykonane  usługi  będące  przedmiotem  umowy  będzie  się  odbywała  na
podstawie faktur częściowych za każdy miesiąc.
2. Wynagrodzenie będzie wyliczone jako iloczyn liczby dni w danym miesiącu i faktycznie przejechanych
wozokilometrów z zastrzeżeniem §7 ust 1 lit.a i b.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do …..... dni licząc od daty jej przedłożenia przez
Wykonawcę wraz z wykazem zrealizowanych kursów.
3. Zamawiający  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  VAT  i  posiada  numer  ewidencji  podatkowej
NIP ................................. .
4. Wynagrodzenie będzie przekazywane na rachunek bankowy Wykonawcy

nr: ...............................................................................................................................................
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§9

[Kary umowne]

1. Strony postanawiają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy obowiązują kary 
umowne.

2. Podstawą naliczania kar umownych jest kwota wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10%
wartości umowy określonej w § 7 ust. 2 

  b) w przypadku nieterminowego wykonania usług określonych w § 1 z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy- w wysokości 1 % miesięcznego wynagrodzenia brutto należnego w miesiącu nieterminowego
wykonania usług w każdym przypadku i za każde rozpoczęte 30 minut opóźnienia w wykonaniu usługi w
stosunku do ustalonego terminu w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy

  c) w  przypadku  opóźnienia  przekraczającego  10  minut  w podstawieniu  pojazdu zastępczego w razie
wystąpienia  awarii  –  w  wysokości  1%  miesięcznego  wynagrodzenia  brutto  należnego  w  miesiącu
wystąpienia opóźnienia za każdy przypadek opóźnienia; 
  d) w przypadku podstawienia samochodu niesprawnego technicznie –w wysokości 3% miesięcznego 
wynagrodzenia brutto należnego w miesiącu podstawienia niesprawnego pojazdu, za każdy taki przypadek,
  e) w przypadku podstawienia samochodu nie spełniającego wymagań wynikających z umowy – w 
wysokości 3% miesięcznego wynagrodzenia brutto należnego w miesiącu podstawienia pojazdu 
niespełniającego wymagań za każdy przypadek, 
  f) w każdym przypadku podstawienia innego samochodu niż wymienionego w złożonej ofercie, bez 
uprzedniego pisemnego poinformowania o tym Zamawiającego ze wskazaniem przyczyn podstawienia 
innego pojazdu i uzyskania na powyższe zgody Zamawiającego –w wysokości 5.000,00 zł, za każdy taki 
przypadek, 

 g) z  tytułu  nienależytego  wykonania  obowiązków  umownych  innych  niż  wymienionych  wyżej  -  w
wysokości 1.000,00 zł za każde stwierdzone nienależyte wykonanie umowy, 

4.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

 a) za  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  za  które  ponosi  odpowiedzialność
Wykonawca w wysokości 10%  wartości umowy określonej w § 8 ust. 2 
5. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, lub poniesione
straty powstały z przyczyn, dla których kar umownych nie zastrzeżono, każda ze stron niniejszej umowy
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
6. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie noty obciążeniowej.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania naliczonych i należnych mu kar umownych z należnego
Wykonawcy Wynagrodzenia z tytułu realizacji Przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę
na  potrącenie,  w  rozumieniu  art  498  i  499  Kodeksu  Cywilnego,  powstałych  należności  z  tytułu  kar
umownych przewidzianych w niniejszej umowie, z przysługującego mu wynagrodzenia.
8. W  celu  z  korzystania  z  uprawnień  do  potrącenia  naliczonych  kar  umownych  z  wynagrodzenia
przysługującego wykonawcy, zamawiający wystawi wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie
kar umownych i przekaże ją wykonawcy. Strony ustalają, iż terminem wymagalności należności z tytułu kar
umownych wynikających z niniejszej umowy jest dzień wystawienia przez zamawiającego noty księgowej
obciążającej wykonawce z tytułu kar umownych. 
9. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na potrącanie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z
przysługującego mu wynagrodzenia.

§10
[Odstąpienie od umowy]

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
a)  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży    w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
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umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
b) W przypadku gdy Wykonawca przerwał realizację usługi na skutek okoliczności, za które ponosi on

odpowiedzialność i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni – w terminie 7 dni liczonych od upływu 14 dni nie
realizowania usług,

c) W przypadku gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób nienależyty albo sprzeczny z
postanowieniami  Umowy albo  w  sposób  niezgodny z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa,
mimo wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu konkretnego
terminu – odstąpienie w terminie 7 dni od upływu wyznaczonego terminu,
    d) W razie zaistnienia okoliczności dotyczących przedsiębiorstwa Wykonawcy, z których wynika, że
Wykonawca  nie  będzie  mógł  wykonać  umowy  lub  wykonanie  umowy będzie  znacznie  utrudnione,  w
szczególności  za okoliczności  takie uważa się złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości  bądź ogłoszenie
upadłości  Wykonawcy  a  także  ogłoszenie  rozpoczęcia  likwidacji  Wykonawcy,  wszczęcie  przeciwko
Wykonawcy postępowania egzekucyjnego, utratę stosownych uprawnień bądź potencjału niezbędnego do
wykonania niniejszej umowy
2. Odstąpienie od umowy dla swej skuteczności wymaga uprzedniego wezwania drugiej strony do usunięcia
stanu stanowiącego podstawę do odstąpienia i bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu na usunięcie
tego stanu.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.
5. W przypadku odstąpienia od umowy strony związane są nadal zapisami umowy dotyczącymi możliwości
naliczenia kar umownych.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłączenie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy (zgodnie z dyspozycją art. 145 PZP).

§11
[Zmiany umowy]

1.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie
aneksu  do  umowy,  pod  rygorem  nieważności  takiej  zmiany.  Zmiany  nie  mogą  naruszyć  postanowień
zawartych w art. 144 ustawy PZP.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty  na  podstawie,  której  dokonał  wyboru  Wykonawcy,  o  którym  mowa  w  umowie  w  przypadku
wystąpienia niżej wymienionych okoliczności w trakcie realizacji przedmiotowej umowy:
         a) Ceny netto określone w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy  pozostają
niezmienne  przez  cały  okres  obowiązywania  umowy.  Jeżeli  w  okresie  obowiązywania  umowy  nastąpi
zmiana  stawki  podatku  od  towarów i  usług  (VAT),  od  chwili  zmiany podatek  w  nowej  stawce  będzie
doliczany do dotychczasowych cen netto. Zmianie ulegnie wówczas szacunkowa całkowita wartość robót
brutto, o której mowa w § 8 ust. 2 umowy,
           b) Wystąpienia okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności
          c)Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego
       d) możliwych odstępstw od podanego harmonogramu przewozów uzależnionych od zmiany planów
lekcji,  liczby dzieci,  likwidacji  szkół,  zmiany organizacji  roku szkolnego, odpracowywania dni wolnych,
zmiany trasy, zmiany szkoły itp.
       e) wystąpienia zmian przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy mających wpływ
na zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy 
         f) cofnięcia lub wygaśnięcia licencji Wykonawcy na krajowy transport drogowy.

§12
[Zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7]

1.  W przypadku zaistnienia konieczności udzielenia zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
PZP  polegającego  na  powtórzeniu  podobnych  usług  będących  przedmiotem  niniejszego  zamówienia,
Zamawiający  przewiduje  możliwość  udzielenia  takiego  zamówienia  do  30%  wartości  zamówienia
podstawowego.

5



§13

[rozwiązywanie sporów]

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązywać polubownie.
2. Jeżeli polubowne rozwiązanie sporów nie przyniesie rezultatu, strony poddadzą rozstrzygnięcie sporu 
Sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§14
[odesłania, język umowy]

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa powszechnego, w tym
Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

2. Językiem umowy jest język polski. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy powstanie konieczność
dokonywania tłumaczeń, Wykonawca każdorazowo zapewni obecność kompetentnego tłumacza, jak
również zapewni tłumaczenie wszelkich dokumentów i  pism sporządzonych dla celów realizacji
przedmiotu  umowy na  język  umowy przez  tłumacza  przysięgłego,  przy czym dotyczy to  także
wszelkich dokumentacji, instrukcji, gwarancji, certyfikatów i atestów.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w
postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§15
[postanowienia końcowe]

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie praw i 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje prawnie chronione, 
uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzonego przez Zamawiającego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym ni ujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa.
3. Strony oświadczają, że w zakresie przetwarzania danych osobowych przestrzegają przepisów 
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.
4. Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

§16
[załączniki]

1. Załącznikami do niniejszej Umowy są:
Załącznik nr 1 - SIWZ
Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 3 -  Harmonogram dowozu.
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