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Załącznik nr 10 

WZÓR 

 

UMOWA ŚWIADCZENIE USŁUG DOWOZU UCZNIÓW 

Nr  .......................... / .................  

 

zawarta w dniu  …………………………… w Bogorii pomiędzy: 

Gminą Bogoria z siedzibą w Bogorii przy ul. Opatowskiej 13, 28-210 Bogoria, NIP: 8661603248 , REGON: 

830409637 , zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

Pana - Marcina Adamczyka – Wójta Gminy Bogoria 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Panią Ewę Gajek 

 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy, adres) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(NIP, PESEL lub nr KRS, nazwa sądu rejestrowego, wysokość kapitału zakładowego  w zależności od podmiotu) 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, funkcja, podstawa reprezentacji) 

…………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, funkcja, podstawa reprezentacji) 

 

W wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 z późn. zm) na Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie 

gminy Bogoria w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie zakupu biletów miesięcznych wraz z dzierżawą 

dwóch autobusów marki Autosan. 

oraz wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniej,   

 

została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Dowóz i odwóz uczniów do placówek 

oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Bogoria w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie 

zakupu biletów miesięcznych wraz z dzierżawą dwóch autobusów marki Autosan”. 

2. Wykaz tras wraz z ilością uczniów oraz liczbą km został podany w SIWZ w planie dowozu i odwozu uczniów 

do placówek oświatowych na terenie gminy Bogoria w roku szkolnym 2020/2021. 

3. Zmiany w planie dowozu i odwozu mogą nastąpić w formie aneksu za porozumieniem stron. Zamawiający 

przewiduje zmiany w tym zakresie przed każdym semestrem danego roku szkolnego, objętego dowozami. 

4. Zmiany w planie dowozu i odwozu skutkujące zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości przejechanych km do 

5% nie wpływają na zmianę ceny jednostkowej biletu miesięcznego. 

5. Zmiany w ilości uczniów objętych przewozami skutkują zmianą w miesięcznej wartości zobowiązania. 

6. Opiekę nad uczniami w autobusie podczas dowozów zagwarantuje Wykonawca. 

7. Pojazdy, którymi Wykonawca będzie świadczył usługi dowozu uczniów, w tym dowóz pojazdem zastępczym,  

nie będą starsze niż …… lat (rok produkcji: …………………………….). 



 
Numer referencyjny postępowania: IR.271.11.2020 

  

2 

 

 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia świadczenia usług przewozowych - 01.09.2020 r. 

2. Termin zakończenia świadczenia usług przewozowych - 25.06.2021 r. 

 

§ 3 

1. Wykonawca wystawiać będzie dla przewożonych dzieci bilety miesięczne szkolne zgodnie z art. 5a ustawy  

z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 

zbiorowego (Dz. U. z 2018 r., poz.295). 

2. Bilety miesięczne szkolne wystawione będą w oparciu o obowiązującą listę uczniów dowożonych do 

placówek oświatowych na terenie Gminy Bogoria, przekazywaną Wykonawcy przez dyrektorów szkół – do 

25 dnia każdego miesiąca. 

3. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT z imiennym wykazem/listą osób 

dowożonych do placówek oświatowych na terenie Gminy Bogoria potwierdzonym przez osobę upoważnioną 

w placówce szkolnej -w terminie 30 dni od daty jej złożenia u Zamawiającego i pod warunkiem 

zaakceptowania jej poprawności przez Zamawiającego. Faktura VAT może zostać wystawiona przez 

Wykonawcę po wydaniu placówką oświatowym biletów miesięcznych oraz upływie danego miesiąca, na 

który bilety zostały wydane. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy 

…………………………............... 

4. Miesięczna wartość zobowiązania brutto, wynikająca ze złożonej oferty z tytułu świadczenia usług dowozu 

uczniów wynosi ……………………………………….. (cena netto biletu zł +8% podatek VAT x ilość uczniów). 

Cena jednostkowa biletu miesięcznego brutto……………………………. (słownie złotych  00/100) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

VAT (kwota)………………………… (słownie złotych 00/100)………………………………………………………. 

Netto (kwota)…………………………(słownie złotych 00/100) ………………………………………………………  

5. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których 

mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za 

pośrednictwem platformy faktur elektronicznych, o których mowa wart. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r. poz. 106 z późn. zm.). 

6. Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrócie: PEF), 

umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także przy wykorzystaniu 

systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL, której funkcjonowanie zapewnia Minister 

Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma 

dostępna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/. 

7. W związku z obowiązkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt. 

4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych                                

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) przez Zamawiającego, w celu wypełnienia ww. obowiązku, niezbędne jest 

oświadczenie Wykonawczy czy zamierza wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do 

Zamawiającego za pomocą platformy elektronicznego fakturowania. 

8. Wykonawca oświadcza, że: 

…….zamierza 

……..nie zamierza 

https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/
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wysyłać za pośrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4ustawy             

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. W przypadku zmiany woli 

w ww. zakresie Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia. Zawiadamiającego najpóźniej w terminie do 7 

dni przed taką zmianą do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, a wskazany na fakturze 

rachunek, jest rachunkiem, do którego został otwarty rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy                

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i został zawarty w wykazie podmiotów, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 tej ustawy (wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT). W związku               

z powyższym płatność zostanie dokonana zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług. 

10. Zamawiający, w przypadku gdy stwierdzi, że wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, bądź             

w przypadku rachunku wirtualnego powiązany z nim rachunek rozliczeniowy - jeżeli Wykonawca jest 

zarejestrowany jako czynny podatnik VAT - nie jest ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wskazania 

prawidłowego numeru rachunku bankowego. W związku z takim wstrzymaniem płatności Wykonawcy nie 

należą się żadne odsetki. 

 

§ 4 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie przewozu wskutek siły wyższej, np. 

gołoledź, zaspy śnieżne, itp. 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania rozkładu jazdy i zatrzymywania się na 

wyznaczonych przystankach. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania pojazdów w należytym stanie: sprawnym, z ważnymi 

badaniami technicznymi, estetycznym oraz zapewnienia kulturalnej obsługi pasażerów - uczniów. Pojazdy 

uczestniczące w dowozach muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne 

polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne. Zamawiający powierza Przewoźnikowi 

eksploatację autobusów, o którym mowa w pkt 3, na warunkach określonych w odrębnej umowie dzierżawy. 

3. Zamawiający powierza Wykonawcy eksploatację samochodów marki : 

a) Autosan, typ H9, numer fabryczny VIN: SUASW3AAP2S022077, pojemność silnika 6540 cm³, kolor: 

pomarańczowy, liczba miejsc siedzących: 44,  nr rejestracyjny: TSZM 837, rok produkcji – 2002; marki 

b) Autosan, typ Autosan H9-21, numer fabryczny VIN: 570853, pojemność silnika 6540 cm³, kolor: biało-

niebieski, liczba miejsc siedzących: 40+12, nr rejestracyjny:  

TSZ 35082., rok produkcji – 1982r.  

na warunkach określonych w odrębnej umowie (załącznik nr 11 SIWZ). 

4. Wykonawca odpowiada za pełne kwalifikacje i uprawnienia kierowców realizujących przewozy. 

5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia:  

a) Kierowcy autobusów  

Wykonawca zobowiązany jest również; - Zapewnić na swój koszt opiekuna wraz z uprawnieniami do pełnienia 

opieki nad uczniami w autobusie przewożącym dzieci na wskazanych w SIWZ trasach. Opieka nie może być 

sprawowana przez kierowcę. Opiekunem winna być osoba dorosła, sprawna fizycznie, nie karana, posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych. Opiekun sprawuję opiekę nad dziećmi, dba o ich bezpieczeństwo                    
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w czasie ich przewozu, oraz podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu. Opiekunowie są zobowiązani do 

zapewnienia uczniom bezpiecznego przejścia przez ulicę do szkoły lub miejsca zbiórki skąd rozchodzą się do 

domów. Opiekun wysiada z pojazdu pierwszy i wsiada ostatni. 

 

6. 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.5 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.  

7.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 osób wykonujących wskazane     

w ust.5 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 a)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;  

b)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 z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

 c)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;   

d)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 z przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych. 

 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. 

 

§ 6 

W razie uszkodzenia lub awarii pojazdu, zdarzenia komunikacyjnego pojazdu wykonującego przewóz, 

Wykonawca zobowiązuje się podstawić sprawny technicznie, spełniający kryteria wskazane w SIWZ, w tym  

w zakresie maksymalnego wieku pojazdu, zastępczy autobus w ciągu maksymalnie ………………… minut od 

chwili zdarzenia. 
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§ 7 

1. W przypadku nienależytego wykonania umowy w danym miesiącu kalendarzowym, a w szczególności 

naruszenia § 5 i § 6, umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej                           

w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia z wynikającego z faktury wystawionej przez 

Wykonawcę za miesiąc kalendarzowy, w którym naruszenie miało miejsce.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca zapłaci 

on Zamawiającemu karę umowną stanowiącą 10% wynagrodzenia brutto za realizację całego 

przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną liczoną od kwoty jego wynagrodzenia brutto za 

realizację całego przedmiotu Umowy, w następujących wysokościach: 

1) za opóźnienie w świadczeniu usług prac objętych Umową - w wysokości równej 0,10% całościowego 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,  

2) w przypadku niezachowania ciągłości ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej przez 

Wykonawcę działalności  lub nie przedłużenia terminu jego obowiązywania na cały okres realizacji umowy               

w wysokości 0,01% całościowego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień przerwy w ubezpieczeniu; 

3) w przypadku przekroczenia zadeklarowanego czasu podstawienia pojazdu zastępczego – w wysokości 500 

zł za każdy taki przypadek, 

4) w przypadku świadczenia usług dowozu pojazdem, którego wiek przekracza zadeklarowany maksymalny 

wiek pojazdów, którymi Wykonawca zobowiązał się świadczyć usługi dowozu, w tym pojazdu zastępczego, - 

w wysokości 250 zł za każdy taki przypadek. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia brutto. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, kary umowne z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu Umowy 

podlegają sumowaniu. 

6. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje całości szkody, Zamawiający upoważniony jest do 

dochodzenia pełnego odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

 

§8 

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczone są w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w niżej wymienionych przypadkach: 

1) zmiany zakresu usługi, 

2) zmiany ceny usługi, 

3) zmiany osoby odpowiedzialnej za nadzór nad wykonaniem umowy, 

4) zmiany tytułu prawnego do prowadzenia działalności przez Wykonawcę. 

2. Zaoferowana cena biletu miesięcznego brutto, stanowiąca podstawę do wyliczenia całkowitej wartości 

zobowiązania nie wzrośnie w roku szkolnym 2020/2021. 

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy za każdym razem ustalana będzie z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT 

obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). 

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie aneksu z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w szczególności 

następujących nieistotnych zmian, w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy 
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skutkujących następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy, 

Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany 

sposobu wykonania Przedmiotu zamówienia z powodu:  

1) uzasadnionych zmian, których nie można było wcześniej przewidzieć;  

2) z powodu okoliczności siły wyższej. Zmiana istotnych postanowień Umowy w zakresie ceny, jest 

dopuszczalna w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zamawiający może dokonać zmian 

postanowień umowy w zakresie zmiany organizacji i tras dowozu lub ilości wykonywanych kursów w 

sytuacjach zmian organizacji pracy szkoły oraz zmian organizacyjnych dotyczących uczniów. W takim 

przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zmiany organizacji i tras dowozu, zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego. Zwiększenie się liczby uczniów w trakcie roku szkolnego na poszczególnych trasach o 1-2 

uczniów szkolnych nie wymagające zmiany pojazdu dowożącego wpłynie na zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy. Zmiana liczby uczniów w trakcie roku szkolnego na poszczególnych trasach, powodująca 

konieczność zmiany środka transportu wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

 

§ 9 

1. Zamawiający odstąpi od umowy bez wypowiedzenia w przypadku: 

1) wydania ostatecznej decyzji względem Wykonawcy o odebraniu koncesji na przewóz osób w zakresie 

objętym niniejszą umową; 

2) wydania prawomocnego wyroku sądowego względem Wykonawcy zakazującego prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie objętym niniejszą umową; 

3) złożono wobec Wykonawcy wniosek o ogłoszenie upadłości, ogłoszono upadłość lub likwidację Wykonawcy, 

4) wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy został oddalony z powodu braku funduszy, 

5) wszczęto wobec Wykonawcy postępowanie egzekucyjne. 

6) w przypadku wystąpienia siły wyższej. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu cywilnego, a ewentualne spory podlegają rozpatrzeniu przez sąd powszechny, 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla 

Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

…………………………………………   ………………………………………… 

 

…………………………………………   ………………………………………… 
podpis i pieczęć Zamawiającego      podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

kontrasygnata Skarbnika Zamawiającego: 

…………………………………………      
data i podpis 

 

UWAGA: wzór umowy zostanie uzupełniony i dostosowany zgodnie z ofertą Wykonawcy, co nie stanowi istotnej zmiany umowy. 


