PROJEKT UMOWY …/2021
zawarta w dniu …………….. 2021 r. w Rajczy, pomiędzy Gminą Rajcza z siedzibą 34-370 Rajcza,
ul. Górska, posiadającą numer NIP: 5532511956 oraz numer REGON: 072182692, zwaną w dalszej
części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, w imieniu której działają ………………. – Wójt Gminy
Rajcza, przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy – …………………………………………………..
a firmą:
………………………….., z siedzibą ………………………….., posiadającą nr REGON:
………………….. oraz nr NIP: …………………, reprezentowaną przez: ……………………….,
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”,
o następującej treści:
Po przeprowadzeniu postępowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art.
44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 305 t.
j.) w formie zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem zamówienia jest realizacji zamówienia pn.: „Dowóz dzieci/uczniów
niepełnosprawnych do i z Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci (ul. Witosa
3) i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (ul. Kopernika 77) w Żywcu w roku
2021/2022, na trasie Zwardoń – Sól Kiczora – Sól – Rajcza – Żywiec wraz
z zapewnieniem opiekuna na całej trasie dowozu”.
Dowozem objęte są wyłącznie dzieci niepełnosprawne wskazane w załączniku nr 1
do umowy, który zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty podpisania
umowy.
Dowóz o którym mowa w ust. 1 realizowany będzie trasą wskazaną w załączniku nr 2
do umowy, który zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty podpisania
umowy.
Opiekun o którym mowa w ust. 1 nie może być jednocześnie kierującym pojazdem, którym
świadczony jest dowóz.
Bieżącą kontrolę dzieci/uczniów uprawnionych do przejazdu sprawuje kierowca pojazdu lub
opiekun.
Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki
potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności,
zgodnie z zaleceniem Zamawiającego, złożoną ofertą, zasadami współczesnej wiedzy oraz
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej poufności
powierzonych danych. Wykonawca zobowiązuje się ponadto świadczyć usługi
z wykorzystaniem sprzętu wskazanego w wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu lub
urządzeń technicznych, dołączonym do oferty Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, iż osoby wykonujące w trakcie realizacji zamówienia czynności
związane z kierowaniem pojazdów, z wykorzystaniem których świadczony będzie dowóz
dzieci, zatrudnione są przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę i nie są jednocześnie
zatrudnione jako opiekun dzieci w trakcie dowozu.

8. Wykonawca oświadcza, iż osoby wykonujące w trakcie realizacji zamówienia czynności
związane ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi podczas dowozu,
zatrudnione są przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę i nie są jednocześnie
kierującymi pojazdami, którymi wykonywany jest dowóz.
9. Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie
Zamawiającego, dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez Wykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 7 oraz w ust.
8, w szczególności zanonimizowanej umowy o pracę, zaświadczenia właściwego oddziału
ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, czy też wydane pracownikowi zanonimizowane potwierdzenie
warunków zatrudnienia – określających imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu – w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.
10. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określonych
w ust. 7 oraz w ust. 8, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę
osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia
uchybienia i do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie
powyższej osoby na umowę o pracę, w szczególności zanonimizowanej umowy o pracę,
zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, czy też wydane pracownikowi
zanonimizowane potwierdzenie warunków zatrudnienia – określających imię i nazwisko
pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu.
11. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania
przedmiotu umowy przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające niekaralność
opiekuna, zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie BHP oraz projekt umowy o pracę
z opiekunem.
§2
Warunki realizacji umowy
1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby kierujące środkami transportu posiadają prawo
jazdy odpowiedniej kategorii, umożliwiające im kierowanie pojazdami, z wykorzystaniem
których świadczony będzie dowóz.
2. Wykonawca oświadcza ponadto, że wszystkie środki transportu, wykorzystywane
do realizacji niniejszego zamówienia, posiadają wystarczającą liczbę miejsc, aby zapewnić
jednoczesny dowóz wszystkim dzieciom wskazanym w załączniku nr 1 wraz z opiekunem,
posiadają odpowiednie oznakowanie oraz posiadają ważne ubezpieczenie OC i NW, aktualne
badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczne warunki dowozu przewozu dzieci
w pojazdach o właściwym stanie technicznym i sanitarnym, przystosowanych do przewozu
osób niepełnosprawnych.
4. Przewóz dzieci winien być realizowany w sposób zapewniający pełny komfort podróży
dziecka i odbywać się w warunkach uwzględniających indywidualny charakter
jego schorzeń.
5. Wykonywanie przedmiotu umowy winno odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia
20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.),
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8) oraz
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919
z późn. zm.).
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W trakcie świadczenia przez Wykonawcę usług Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli
prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego
prawa, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom
Zamawiającego wgląd w sposób świadczenia usług – na każde ich żądanie. Ponadto
Wykonawca związany jest pisemną treścią uwag i wskazówek upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego dotyczących sposobu wykonywania przedmiotu
zamówienia..
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie świadczonych przez niego usług przewozu,
zawarte są w Zapytaniu Ofertowym oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym
załącznik nr 4 do umowy oraz ofercie Wykonawcy z dnia …………………..2021 r.,
stanowiącej załącznik nr 5 do umowy.
§3
Uzgodnienia terminów dowozu
Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym oraz dyrektorami placówek
wymienionych w §1 ust. 1 umowy w zakresie ustalenia godzin dowozu dzieci w tym
ze szczególnym uwzględnienia planów zajęć dzieci/uczniów.
W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić dowóz dzieci zgodnie z rozkładem ustalonym przez dyrektorów
lub kierowników placówek oświatowych.
§4
Wynagrodzenie
Z tytułu realizacji umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie
stanowiące iloczyn stawki za jeden kilometr, o której mowa w ust. 2, oraz ilość kilometrów
pokonanych dziennie zgodnie z wykazem tras wymienionych w załączniku nr 2 do umowy.
Stawka za jeden kilometr wynosi ……………….. złotych netto (słownie: …………….
00/100), plus należny podatek VAT, co łącznie stanowi kwotę w wysokości
…………………. złotych brutto (słownie: …………………………………………….
00/100).
Stawka za jeden kilometr, o której mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Stawka za jeden kilometr określona w ust. 2 jest stała i nie podlega zmianie w trakcie trwania
niniejszej umowy, z zastrzeżeniem §9 ust. 2 lit. f umowy.
Wynagrodzenie należy się wyłącznie za wykonanie dowozu i nie należy się z tytułu
gotowości do wykonania dowozu czy zawieszenia dowozów ze względu na niezależne od
Stron umowy przyczyny w tym ograniczenie lub zawieszenie stacjonarnych zajęć szkolnych.

§5
Warunki płatności
1. Wynagrodzenie o którym mowa w §4 umowy płatne będzie każdego następnego miesiąca
w terminie 7 dni od daty doręczenia Zamawiającemu rachunku / faktury VAT przez
Wykonawcę wraz z załącznikiem w postaci dokumentu sporządzonego przez dyrektora lub
osobę upoważnioną przez dyrektora placówki, o której mowa w §1 ust. 1 umowy
potwierdzającego wykonanie dowozów w miesiącu którego dotyczy wystawiona faktura.
2. Wzór dokumentu potwierdzenia wykonania dowozów, o którym mowa w ust. 1 stanowi
załącznik nr 3 do umowy.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawca wskazany
rachunku / fakturze VAT.
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4. Przez datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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5.

§6
Odpowiedzialność Wykonawcy
W przypadku defektu, awarii lub uszkodzenia pojazdu dowożącego dzieci do szkół
uniemożliwiającego wykonanie usługi, zgodnie z umową, na Wykonawcy spoczywa
obowiązek zapewnienia pojazdu zastępczego spełniającego standardy dowozu dzieci
w czasie umożliwiającym prawidłowe wykonanie dowozu.
Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, przekazywać
obowiązków wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w ust. 1 i 2,
Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 1.000 zł, za każdy
przypadek takiego naruszenia.
Karę wskazaną w ust. 3, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę również w sytuacji,
kiedy Wykonawca rażąco narusza inne obowiązki zawarte w niniejszej umowie,
w szczególności w sytuacji spóźniania się z przyczyn od niego zależnych z dowozem dzieci
na czas, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.
Strony ustalają ponadto, że:
a) w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę
na podstawie na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia wymienione w §1 ust. 7 oraz ust. 8 umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy ujawniony przypadek
naruszenia
b) w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia określonych w §8 ust. 4 lit a) oraz lit. b) niniejszej umowy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy ujawniony
przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na umowę o pracę
osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określonych w powyżej
powołanej regulacji niniejszej umowy,
c) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w §1 ust.
7 oraz ust. 8 niniejszej umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej
czynności wymienione w §1 ust. 7 umowy oraz w ust. 8, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25,00 zł za każdy dzień zwłoki
w wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w §1 ust. 7 oraz ust. 8 umowy, jednakże
łącznie nie więcej niż 1.000,00 zł,
d) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w §1 ust.
9 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
25,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba, której dotyczy uchybienie, nie była
zatrudniona na umowę o pracę, licząc od terminu wskazanego w §1 ust. 9, jako termin
ostateczny do naprawienia uchybienia, do dnia faktycznego naprawienia uchybienia
przez Wykonawcę – jednakże łącznie nie więcej niż 1.000,00 zł,
e) w przypadku niedopełnienia przez podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę
o pracę osoby, wykonującej czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia,
co do której Zamawiający wymaga, aby osoba je wykonująca została zatrudniona
na podstawie umowy o pracę, a w odniesieniu do której ujawniono niespełnienie
wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, Wykonawca
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zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień roboczy,
w którym osoba, której dotyczy uchybienie nie była zatrudniona na umowę o pracę,
licząc od terminu wskazanego w §8 ust. 4 lit e) niniejszej umowy, jako termin ostateczny
do naprawienia uchybienia, do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez
podwykonawcę, poprzez przedstawienie Zamawiającemu i Wykonawcy dokumentów
potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę – jednakże łącznie
nie więcej niż 10% kwoty brutto określonej w §4 ust. 2 umowy,
f) w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron z wyłącznej winy drugiej
Strony odstępujący uprawniony będzie do żądania od Strony winnej odstąpienia kary
umownej w wysokości 1.000,00 zł.
Za wszelkie szkody spowodowane działaniem Wykonawcy lub osób za pomocą których
wykonuje zamówienie wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
Zapłata kary umownej nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy jak i za powstałą szkodę.

§7
Okres obowiązywania umowy
Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022r.

1.

2.
3.

4.

§8
Podwykonawstwo
Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy, Wykonawca może powierzyć wykonanie części
umowy podwykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………..
Każde porozumienie, na mocy którego Wykonawca powierza wykonanie części usług osobie
trzeciej uważana jest za umowę zawartą z podwykonawcą.
Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną
zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia wskazanego w ofercie
konkretnemu podwykonawcy. Podstawa do uzyskania zgody będzie wniosek Wykonawcy
przedstawiający cześć zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy
wraz z wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania.
Dodatkowo, Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami
lub dalszymi podwykonawcami:
a) umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby wykonujące w trakcie
realizacji zamówienia czynności związanych z kierowaniem pojazdów,
z wykorzystaniem których świadczony będzie dowóz dzieci, zatrudnione
są na podstawie umowy o pracę;
b) umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby wykonujące w trakcie
realizacji zamówienia czynności związanych ze sprawowaniem opieki nad dziećmi
niepełnosprawnymi podczas dowozu i odwozu dzieci do i z placówek, zatrudnione są na
podstawie umowy o pracę.
c) umowy z podwykonawcami winny zawierać oświadczenie podwykonawcy,
iż pracownicy, którzy będą wykonywali w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy
Wykonawcą i podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia określone
w opisie przedmiotu zamówienia, co, do których Zamawiający wymaga, aby osoby
je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnieni przez
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;
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umowy z podwykonawcami powinny zawierać zapis, zgodnie, z którym podwykonawca
będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu, na każdorazowe
wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, dokumentów potwierdzających fakt
zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co, do których Zamawiający
wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
w szczególności zanonimizowanej umowy o pracę, zaświadczenia właściwego oddziału
ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, czy też wydane pracownikowi zanonimizowane
potwierdzenie warunków zatrudnieni – określających imię i nazwisko pracownika, datę
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu;
e) umowy z podwykonawcami winny zawierać zapis, zgodnie, z którym, w przypadku
ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia
określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co, do których Zamawiający wymaga,
aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
podwykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której
dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia
i do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu dokumentów potwierdzających
zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę, w szczególności zanonimizowanej
umowy o pracę, zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych
dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
czy też wydane pracownikowi zanonimizowane potwierdzenie warunków zatrudnienia –
określających imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni, licząc od dnia
otrzymania wniosku, z podaniem powodów, w przypadku odmowy udzielenia zgody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich
podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego
Wykonawcy.
Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez podwykonawcę nie
zwalania Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
Usługi powierzone podwykonawcy przez Wykonawcę nie mogą zostać powierzone przez
podwykonawcę osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie
pod rygorem nieważności.
§9
Zmiany umowy
Zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty mogą nastąpić
za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zachowaniem
procedury określonej w ust. 2 – 8 poniżej.
Zmiany, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć:
a) zmiany trasy oraz ilości kursów,
b) zmiany sposobu lub zakresu wykonywania umowy, w tym także rezygnacja z części
zamówienia,
c) rozszerzenia lub ograniczenia obowiązków Wykonawcy, wchodzących w zakres
przedmiotowy umowy,
d)

5.
6.
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3.

4.

5.

d) zmiany kolejności i terminów wykonywania usług lub ich części, a także zmiany terminu
wykonania umowy,
e) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem usług przy
zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami
realizacji umowy,
f) zmiany zasad finansowania zadania, w szczególności odnośnie terminów płatności
i możliwości wystawiania faktur częściowych, a także zmiany innych warunków
płatności,
g) zmiany wynagrodzenia.
Strony zastrzegają możliwość zmiany treści umowy w przypadku zaistnienia następujących
okoliczności:
a) gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego, a konieczność
wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy i okoliczności te są niezależne od stron umowy;
b) w przypadku zmiany zasad finansowania zadania wynikających ze zmian w planie
finansowym bądź budżecie Zamawiającego;
c) w razie zmiany ilości uczniów zamieszkałych w obrębie danej trasy przejazdu,
d) zmiany miejsca zamieszkania uczniów,
e) w przypadku zmiany organizacji roku szkolnego (wynikająca z arkusza organizacyjnego
szkół – szkoły),
f) w przypadku zmiany planu nauczania w szkołach (szkole) w poszczególnych dniach
tygodnia, których Zamawiający nie może przewidzieć;
g) w przypadku wystąpienia „siły wyższej” lub innego zdarzenia losowego; „Siła wyższa”
oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej
umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy,
a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;
h) w przypadku gdy z przyczyn technicznych, społecznych, sytuacji pogodowej, nie jest
możliwe wykonanie poszczególnych czynności celem prawidłowej realizacji przedmiotu
umowy, lub gdy od wyniku działania innych podmiotów, nie związanych z realizacją
niniejszego przedmiotu umowy oraz Zamawiającego uzależnione jest wykonanie
należycie przedmiotu niniejszej umowy;
i) w przypadku gdy wymagana jest zmiana wskutek wydłużenia się postępowania
w sprawie zamówienia publicznego,
Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest
do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 powyżej. Wniosek
o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie i zawierać:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana
będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
d) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji zamówienia i termin wykonania
umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do dokonania analizy dokumentów, o których mowa w ust. 4,
w terminie do 7 dni od ich przedłożenia przez Wykonawcę. Aneks w tym zakresie zostanie
podpisany w terminie uzgodnionym przez obie strony, przy czym termin ten będzie
przypadał w okresie nie dłuższym niż 21 dni od daty przedłożenia dokumentów przez
Wykonawcę.
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Strony uprawnione są do rozwiązania umowy za jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze
skutkiem na koniec miesiąca złożonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy
Wykonawca dopuścił się naruszenia:
a) §1 ust. 2 umowy poprzez realizowanie dowozu w stosunku do dzieci nie wymienionych
w załączniku nr 1,
b) §1 ust. 3 umowy poprzez realizowanie bez usprawiedliwionej przyczyny dowozu inna
trasą aniżeli wynikającą z załącznika nr 2,
c) §1 ust. 4 w zw. z ust. 7 i 8 umowy poprzez powierzenie opieki nad dziećmi w trakcie
dowozu osobie będącej jednocześnie kierowcą pojazdu, którym wykonywany jest dowóz,
d) §1 ust. 10 umowy poprzez uchybienie terminowi tam wskazanemu,
e) §2 umowy poprzez rażące naruszenie warunków umowy,
f) §3 ust. 1 umowy poprzez brak współpracy w zakresie ustalania harmonogramu dowozu
g) §6 ust. 1 umowy
h) §8 ust. 8 umowy.
8. Zamawiający przed rozwiązaniem umowy w trybie wskazanym w ust. 7 może wezwać
Wykonawcę do zaprzestania naruszeń wyznaczając odpowiedni termin.
6.

1.
2.
3.

4.

§ 10
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy „Prawo
Zamówień Publicznych” oraz Kodeksu Cywilnego.
Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji postanowień niniejszej
umowy jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi ich integralną część są:
a) załącznik nr 1 – wykaz dzieci/uczniów objętych dowozem
b) załącznik nr 2 – wykaz tras dowozu
c) załącznik nr 3 – potwierdzenie wykonania dowozu
d) załącznik nr 4 – Zapytanie Ofertowe wraz ze szczegółowym Opisem Zamówienia
e) załącznik nr 5 – oferta Wykonawcy z dnia ……… 2021 r.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.

Wykonawca

Zamawiający

Skarbnik Gminy
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Zał. nr 1 do umowy …… z dnia……

Wykaz tras przewozu dzieci/uczniów
1.

2.

Trasa do Centrum Rehabilitacyjno-Wychowawczego, ul. Witosa 3 oraz Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Kopernika 77 w Żywcu1:
a) Zwardoń PKP – Sól-Kiczora – Sól – Rajcza – Żywiec – 110 km
b) Sól-Kiczora – Sól – Rajcza – Żywiec – 90 km
Trasa do Centrum Rehabilitacyjno-Wychowawczego ul. Witosa 3 w Żywcu:
a) Sól-Kiczora – Sól – Rajcza – Żywiec – 85 km

wykaz tras uzależniony jest od uczęszczania uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Żywcu z miejscowości Zwardoń oraz od możliwości ograniczenia lub zawieszenia stacjonarnych zajęć
szkolnych z jakichkolwiek przyczyn, w tym w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
1
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Zał. nr 2 do umowy……………………z dnia ………….……….

L. p

Wykaz dzieci przewożonych
do Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego
dla Dzieci w Żywcu,
ul. Witosa 3

Wykaz dzieci przewożonych
do Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Żywcu,
ul. Kopernika 77

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Zał. nr 3 do umowy ……..z dnia ……

Potwierdzenie dotyczące przewozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy
Rajcza do Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci w Żywcu,
ul. Witosa 3/Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu ul. Kopernika 771
w miesiącu ……………………………………
Dzień
miesiąca2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imię
i nazwisko

Imię
i nazwisko

Imię
i nazwisko

Imię
i nazwisko

Imię
i nazwisko

Potwierdzam liczbę dni 3 ………… obecności dzieci/uczniów w wyżej wymienionym okresie
……………………………..
(miejscowość, data)

……………………………….
(podpis dyrektora lub osoby upoważnionej)

zaznaczyć właściwe
wykreślić dni wolne od pracy
3
ogólna liczba dni uczestniczenia dzieci do placówki
1

2
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