
Załącznik nr 7 

Istotne postanowienia umowy 

W dniu …………………. 2021 r.  w Dąbrówce pomiędzy: 

Gminą Dąbrówka z siedzibą : 05-252 Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14 NIP 125-133-47-85 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:- Radosława Korzeniewskiego – Wójta 

Gminy, przy kontrasygnacie …………………………. 

a: 

……………………………………………. Siedziba: …………………………………. 

Numer NIP: ……………………………….  zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym 

przez: …………………………………………… 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego udzielonego na podstawie art. 

10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) 

§ 1  

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na jego rzecz usługi 

przewozowe w zakresie: Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy 

Dąbrówka wraz  z zapewnieniem  opieki nad dowożonymi dziećmi w części roku 

szkolnego 2020/2021 (………. styczeń 2021- …. czerwiec 2021) oraz  w całym  roku 

szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 w okresie uczęszczania przez uczniów do szkół i 

przedszkoli w wynikającym z decyzji odpowiednich organów (w dni nauki szkolnej). 

2. Trasy dowożenia obejmują teren obwodów szkolnych Gminy Dąbrówka o łącznej 

długości od 270 do 370 km dziennie. 

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także przewóz uczniów na basen w ramach 

zajęć sportowych, przewóz na wycieczki i imprezy kulturalne po wskazaniu zakresu przez 

Zamawiającego i wg stawki za km wskazanej w § 4 ust. 1. 

4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje doraźne zastępstwo w dowozie dzieci 

spowodowane awarią autobusu gminnego, chorobą kierowcy lub  inną ważną przyczyną 

po wskazaniu zakresu przez Zamawiającego (maksymalny czas reakcji Wykonawcy 

wynosi maksymalnie 60 minut od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego sms-em lub 

e-mailem). 

5. Szczegółowy rozkład tras dowożenia zostanie ustalony przez Zamawiającego po 

opracowaniu przez poszczególne szkoły/placówki planów nauczania obejmujących okres, 

na który została zawarta niniejsza umowa. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmian   rozkładu tras, w zakresie 

godziny odjazdów i przyjazdów oraz wydłużenia i skrócenia tras przejazdowych – 

jednakże z zastrzeżeniem, iż trasy nie mogą być wydłużone lub skrócone o więcej niż 

50% w stosunku do tras ustalonych w  planie dowozów. Zmieniony lub nowy plan 

dowozów jest wiążący dla Wykonawcy od dnia wskazanego przez Zamawiającego nie 

wcześniej niż od następnego dnia po dniu jego pisemnego doręczenia. 

7. Niezależnie od postanowień ust. 6 Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania 

poszczególnych kursów lub całego przewodu w konkretne dni w przypadku wystąpienia 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmnjtg44ti


szczególnych okoliczności.  

 

§ 2 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia, spełnia wymogi formalne 

oraz posiada odpowiednie środki transportowe, a także dysponuje pracownikami 

posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonania niniejszej umowy 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług przewozowych zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, postanowieniami umowy oraz z należytą 

starannością, wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  

a) zapewnienia przewożonym dzieciom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i 

higieny oraz wygód wymaganych dla pojazdów autobusowych,  

b) oznakowania pojazdów na czas przejazdu z dziećmi odpowiednimi tablicami,  

c) ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, NW,  oraz utrzymywania ubezpieczenia przez 

cały okres obowiązywania umowy; 

d) utrzymania pojazdu w należytym stanie technicznym,  

e) wykonywania przewozów osobiście lub przez osoby mające odpowiednie 

kwalifikacje; 

f) realizowania przewozu wyłącznie osób uprawnionych, bez przewozu innych osób w 

trakcie realizacji wynikających z niniejszej umowy usług. 

4. Wykonawca ma prawo i obowiązek korzystania z istniejących przystanków autobusowych 

oraz  innych ustalonych i uzgodnionych miejsc przystankowych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić we własnym zakresie (tj. w ramach 

wynagrodzenia umownego) należytą opiekę nad dziećmi, która będzie sprawowana przez 

inną niż kierowca osobę dorosłą, będącą w dyspozycji Wykonawcy (opiekuna). Wszystkie 

osoby biorące udział w realizacji zamówienia muszą spełniać warunki określone w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

6. Wykonawca zapewnia realizację zamówienia w sposób zgodny z  Regulaminem 

dowożenia uczniów do szkół i odwożeniem po odbytych zajęciach z terenu Gminy 

Dąbrówka. 

7. Opiekun ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia do 

autobusu/busa do momentu opuszczenia autobusu/busa przez ucznia na parkingu przed 

szkołą oraz od chwili wejścia do autobusu/busa z parkingu przed szkołą do przystanku w  

miejscowości danego ucznia.  

8. W przypadku awarii autobusu/busa przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad 

dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przybycia pojazdu 

zastępczego oraz dowiezienia uczniów na wyznaczone miejsce.  

9. W przypadku awarii, wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności, po 

zawiadomieniu przedstawiciela Centrum Usług Wspólnych, kierowca oraz opiekun 

postępują zgodnie z otrzymanymi zaleceniami oraz wytycznymi Regulaminu dowożenia.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego środka transportowego również 

przystosowanego do przewozu osób w razie awarii podstawowego środka transportowego, 



nie później niż w terminie 1 dnia od stwierdzenia awarii.  W przypadku nie podstawienia 

pojazdu w ciągu 60 minut od planowanej godziny rozpoczęcia kursu (odjazdu z danego 

przystanku), niezależnie od kary umownej wskazanej w § 3 Wykonawca pokryje pełne 

koszty zlecenia przewozu innemu przewoźnikowi.  

11.  Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia opiekuna zastępczego w sytuacji gdy 

opiekun stały nie będzie mógł pełnić obowiązków. Opiekun zastępczy musi spełniać 

warunki określone w postępowaniu przetargowym. 

12. Kierowcy i opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi są wyposażeni w identyfikatory 

pozwalające zawsze i w łatwy sposób zidentyfikować imię i nazwisko każdej z tych osób i 

nazwę firmy przewozowej oraz służbowy telefon komórkowy. Numer telefonu opiekuna 

lub kierowcy z danej trasy udostępnia się rodzicom/opiekunom prawnym dowożonych 

dzieci. 

13. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące pracę kierowcy i opiekuna będą 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.).  Postanowienia niniejszego 

ustępu i następnych stosuje się do podwykonawców. 

14. 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. 

13 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  

2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 

3) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i ich oceny. 

15. 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 osób 

wykonujących wskazane w ust. 13 czynności: 

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie (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 10 maja 2018 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; 

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające  opłacanie  przez 

Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za wskazany przez Zamawiającego okres rozliczeniowy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 



ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 

danych osobowych. 

 

 

§ 3 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy przed upływem okresu na 

jaki została zawarta, jeżeli przewoźnik nie będzie wypełniał warunków umowy, po 

uprzednim jednorazowym pisemnym wezwaniu, do usunięcia uchybień, w terminie 7 dni. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo  kontroli dowozu w szczególności w zakresie: 

 

1) punktualności wyjazdów na trasę, przestrzegania ustalonych przystanków i miejsc 

postojowych; 

2) właściwego oznakowania pojazdu, wskazującego że służy do przewozu dzieci oraz 

oznakowania kierunków tras, 

3) warunków sanitarnych,  

4) sprawdzenia uprawnień osób przebywających w autobusie/busie na trasie dowozu 

do szkoły lub dowozu do miejsca zamieszkania uczniów, 

5) a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu 

technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy i opiekuna przez 

odpowiednio powołane do tego celu służby. 

 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących  przypadkach:  

 

a) nie dowiezienia do placówki oświatowej lub nie odwiezienia z placówki oświatowej 

uczniów z winy Wykonawcy w wysokości 10 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony 

przez Zamawiającego przypadek; 

b) opóźnienia przewozu dzieci w wysokości 500,00 zł, za każdą  rozpoczętą godzinę 

opóźnienia w stosunku do terminów wynikających z rozkładu,  

c) za opóźnienie w zapewnieniu zastępczego środka transportowego w przypadkach 

wskazanym w § 1 ust. 4 lub § 4 ust. 9 w wysokości 500,00 zł, za każdą  rozpoczętą 

godzinę opóźnienia,  

d) odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 50 000,00 

zł; 

e) odstąpienia od umowy w części z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 

30 000,00 zł; 

f) w przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy w szczególności w zakresie 

właściwego oznakowania pojazdu, zapewnienia przewożonym dzieciom 

odpowiednich warunków, zatrzymywania się w miejscach uzgodnionych, zapewnienia 

należytej opieki lub wykonywania przewozu przez osoby posiadające wskazane w 

SIWZ kwalifikacje w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przez 

Zamawiającego przypadek.  



4. W przypadku niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w § 2 ust. 13 lub lub nie 

przedłożenia dokumentów powyższe potwierdzających zgodnie z § 2 ust. 14 lub ust. 15 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2000,00 zł za każdą osobę 

wykonującą wskazane powyżej czynności i każdy rozpoczęty miesiąc, w którym fakt 

zatrudnienia na umowę o pracę nie został wykazany. Powyższa kara ma zastosowanie 

także w przypadku stwierdzenia powyższych naruszeń przez któregokolwiek z 

podwykonawców. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

 

§ 4  

 

1. Za wykonane usługi Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie według ustalonej 

stawki wskazanej w  ofercie Wykonawcy z dnia ……………. tj. 

……….. zł za 1 km netto. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone o podatek 

od towarów i usług w wysokości wynikającej z obowiązujących w tym zakresie 

przepisów,  który na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi 8 % co stanowi  

……….  zł podatku VAT za 1 km  oraz stanowi łącznie kwotę …..…… zł za 1 km brutto 

Słownie złotych brutto za 1 km:  ……………………………. 

2. Należna Wykonawcy kwota wynagrodzenia za wykonaną usługę zostanie naliczona wg 

wzoru: stawka netto za 1 km (powiększona o VAT) x ilość km faktycznie wykonanych 

przewozów (nie większa niż wynikająca  z planu dowozów i dodatkowych zleceń 

Zamawiającego).  

3. W przypadku gdy na skutek braku realizacji usługi z przyczyn wynikających z 

wprowadzenia przez odpowiednie organy nauki w trybie zdalnym lub zawieszenia nauki 

we wszystkich szkołach (lub szkołach i  przedszkolach) na terenie Gminy Dąbrówka lub 

też odwołania  przewozów w ww placówkach przez Zamawiającego, przez okres  co 

najmniej 5 dni nauki szkolnej w danym miesiącu, wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone 

wg postanowień ust. 2 wyniesie 30 % wynagrodzenia miesięcznego  otrzymywanego w 

trakcie realizacji usług za ostatni miesiąc kalendarzowy pełnego świadczenia usług będą 

miały zastosowanie postanowienia niniejszego ustępu. W przypadku braku danych do 

wyliczenia wynagrodzenia za ostatni miesiąc kalendarzowy pełnego świadczenia usług 

kwotę tę wylicza się w oparciu o aktualnie obowiązujący  plan przewozów, stawkę za 1 

km i ilość dni nauki szkolnej w danym miesiącu. Okres braku realizacji usług przez okres 

i z przyczyn wskazanych powyżej zwane będą dalej  okresem zawieszenia.  W miesiącu, 

w którym wystąpił okres zawieszenia oprócz wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ust. 2  

Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie   w wysokości poniesionych i 

udokumentowanych przez Wykonawcę kosztów wynagrodzeń  osób, które zatrudnił w 

trakcie realizacji umowy oraz które pozostają w zatrudnieniu  w celu zapewnienia  

gotowości do realizacji usług przez Wykonawcę (wyliczone proporcjonalnie do ilości dni 

świadczenia usług i ilości dni okresu zawieszenia w danym miesiącu), wynoszącego 

łącznie z wynagrodzeniem za faktycznie zrealizowane przewozy nie więcej niż 30 % 

wynagrodzenia miesięcznego  otrzymywanego w trakcie realizacji usług za ostatni 



miesiąc kalendarzowy pełnego świadczenia usług. W przypadku braku danych do 

wyliczenia wynagrodzenia za ostatni miesiąc kalendarzowy pełnego świadczenia usług 

kwotę wylicza się w oparciu o aktualnie obowiązujący  plan przewozów, stawkę za 1 km 

i ilość dni nauki szkolnej w danym miesiącu. Warunkiem dotrzymania wynagrodzenia za 

okres zawieszenia jest brak otrzymania przez Wykonawcę dofinansowania do 

wynagrodzeń, innego wsparcia finansowego w ww zakresie za dany miesiąc od 

odpowiednich instytucji.  

4. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona i doręczona 

Zamawiającemu faktura, przy czym podstawą do wystawienia faktury będzie  wykaz tras 

faktycznie przejechanych przedstawiony przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo weryfikacji wykazu w powiazaniu do ustalonych rozkładów tras. 

5. Fakturę należy wystawić w następujący sposób::  

a. Nabywcy: Gmina Dąbrówka, ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 

Dąbrówka, NIP: 125-133-47-85,  

b. Odbiorcy: Centrum Usług Wspólnych ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 

Dąbrówka.  

 

6. Strony ustaliły, że Wykonawca będzie miał prawo wystawić faktury maksymalnie dwa 

razy w miesiącu tj.: 

- za usługi od 1 do 15 dnia każdego miesiąca w terminie do 25 dnia tego miesiąca,  

- za usługi świadczone od 16 dnia do końca miesiąca w terminie do 10 dnia następnego 

miesiąca. 

7. Termin zapłaty wynosi 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowej faktury VAT. 

8. Jeśli termin zapłaty faktury przypada na wolną sobotę, święto lub inny dzień ustawowo 

wolny od pracy, Zamawiający może dokonać zapłaty w następnym dniu roboczym 

następującym po tych dniach. 

9. Datą zapłaty jest data złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu. 

10. Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszej umowy są dni od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

11. Zamawiający oświadcza, że w przypadku wystąpienia ku temu przesłanek będzie 

dokonywał płatności za przedmiot umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności. 

12. Wykonawca  oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez 

niego działalności gospodarczej oraz ujętym na tzw. białej liście podatników Vat w 

rozumieniu art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 106, z późn. zm.). 

13. Faktury/Faktury korygujące/e-faktury za wykonany przedmiot umowy mogą być 

składane w formie papierowej lub elektronicznej  za pomocą poczty elektronicznej w 

formacie PDF na adres e-mail– urzad@dabrowka.net.pl 

14. Za moment dostarczenia faktury przesłanej w formie elektronicznej uznaje się moment 

zarejestrowania wysyłki na serwerze Urzędu Gminy Dąbrówka. 

mailto:urzad@dabrowka.net.pl


15. Wykonawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu e-mail  

……………….. o każdej zmianie adresu Wykonawca zobowiązuje się poinformować 

Zamawiającego pisemnie. 

16. W przypadku faktur dostarczanych w formie papierowej za datę dostarczenia faktury 

przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Gminy Dąbrówka.  

 

 

  

§ 5  

 

Umowa niniejsza została zawarta części roku szkolnego 2020/2021 (…….. styczeń 2021- …. 

czerwiec 2021) oraz  w cały  rok szkolny 2021/2022 i 2022/2023 . 

 

§ 6 

 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.  

 

§ 7 

 

1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

2. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów w związku z zawarciem lub wykonaniem 

niniejszej umowy będą one poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu według 

siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w 

szczególności dane go identyfikujące przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, 

stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), która podlega 

udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

4. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu 

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/W 

(Dz. Urz. U. E. z dnia 4.05.2016 r., L 119) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) dla których Administratorem jest Wójt 

Gminy Dąbrówka, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów 

informatycznych Urzędu Gminy Dąbrówka, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim. 

Urząd Gminy Dąbrówka, realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, 

określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w 

której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) 

a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji 

niniejszej umowy. 

 

§ 8 
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Umowa została sporządzona w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla 

Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.  

 

Zamawiający                                                                          Wykonawca 

 

 ........................................                                                    1 .................................... 

 

 

 


