
 

Tom II SIWZ 
 

Wzór umowy dla I i II części zamówienia 

 
UMOWA NR ............/2020 

 
spisana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w  trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 
 
W dniu …………………. r. w Pilźnie pomiędzy: 
Gminą Pilzno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
mgr inż. Ewę Gołębiowską –  Burmistrza Pilzna, 
a  
.............................................................................................  
reprezentowanym przez: 
 ................................................................................. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
zawarta zostaje umowa następującej treści:  
 

§ 1 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi  

pn. „Świadczenie usługi dowozu i odwozu uczniów do i ze szkół oraz przedszkoli  
na terenie Gminy Pilzno z wykorzystaniem komunikacji publicznej w okresie  
od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – Rejon ….”. 

2. Usługa będzie prowadzona zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia ZEAS.271.1.2020 z dn. 22-12-2020 r., stanowiącej integralną część niniejszej 
umowy.  

     Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w każdym autobusie osoby pełniącej funkcję 
porządkowego oraz kontrolera biletów. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu kursów dokonywanej  
w porozumieniu z Wykonawcą. 

4. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym dokładny rozkład przewozu, stosownie do 
organizacji pracy poszczególnych placówek. 

5. Wykonawca ma być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą 
wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia – w wysokości minimum 100 000 zł. 
Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia dostarczy kserokopię polisy dla 
w/w ubezpieczenia. 

6. Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu 
kopię ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.   

 
 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do sumiennego wykonywania usługi, w tym przestrzegania 

ustalonego rozkładu jazdy. 
2. Wykonawca ma zapewnić odpowiednie środki transportu spełniające określone 

przepisami prawa wymagania techniczne tj. m.in. autobusy przystosowane  
do trudności tras, pór roku, liczebności przewożonych uczniów, odpowiednio 
oznakowane. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia poniższych wymagań w zakresie 
zatrudnienia osób: 
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę 

kierowców autobusów, przez cały okres trwania usługi.  



2) Powyższe dotyczy również podwykonawcę. 
3) 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 punkcie 1 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. 
Wykonawca ma obowiązek umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia takiej 
kontroli. 

4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane  
w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać 
przedłożenia następujących dowodów: 
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, 

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. 

-  zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz 
zakres obowiązków pracownika; 

5) Wykonawca dopilnuje, aby zapisy powyższych punktów przestrzegał 
każdy podwykonawca. 

 
§ 3 

1. W razie awarii pojazdu wykonującego przewóz dzieci, Wykonawca zobowiązuje się do 
niezwłocznego podstawienia autobusu zastępczego, jednak nie później niż w ciągu  
30 minut od wystąpienia awarii. Po upływie w/w czasu Zamawiający ma prawo skorzystać 
z usług innego przewoźnika, a Wykonawca zostanie obciążony kosztem jego najmu. 
Zamawiający, w takim przypadku, potrąci automatycznie w/w koszt z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia. 
Takie same prawa przysługują Zamawiającemu w przypadku spóźnienia się autobusu  
z przyjazdem na przystanek. 
Każdorazowo Wykonawca będzie informowany o zakłóceniach w realizacji usługi  
i wysokości potrąceń z tytułu najmu innego przewoźnika. 



2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie przewozu  
w sytuacjach od niego niezależnych, tj: 

- przeszkody wynikłej na skutek wypadku drogowego, 
- złe warunki atmosferyczne (mgła, zamiecie śnieżne, gołoledź, nieprzejezdność drogi). 

Kursy niewykonane nie będą doliczane do rachunków za przewóz. 
O braku możliwości wykonania kursu Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie 
powiadomić Miejski Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Pilźnie 
tel. 0146807765 oraz dyrektora szkoły, której dowóz dotyczy. 

 
 

§ 4 
1. Strony ustalają następujące jednostkowe ceny biletów miesięcznych, tj.: 

a) bilet do 4 km: …………… zł brutto, 
b) bilet powyżej 4 km: ………… zł brutto. 

2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do sprzedaży biletów w jedną stronę na pisemną 
prośbę rodziców uczniów przedkładaną dyrektorowi szkoły/przedszkola, dotyczy głównie 
okresu ferii zimowych w placówkach oświatowych. 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT. 
4. Należność za wykonane usługi będzie płatna w okresach miesięcznych w terminie 21 dni 

od dnia otrzymania faktury wystawianej na zakup biletów miesięcznych dla uczniów 
uprawnionych do bezpłatnego transportu:  

NABYWCA: Gmina Pilzno 
   ul. Rynek 6 
   39-220 Pilzno 
   NIP: 872-22-19-344 
 

ODBIORCA: Miejski Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli 
   Ul. Rynek 6 
  39-220 Pilzno 
  NIP:872-10-86-846 

5. Zamawiający płaci odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej zapłaty za wykonaną 
usługę. 

6. Należności z tytuły sprzedaży biletów dla uczniów nieuprawnionych do bezpłatnego 
transportu Wykonawca otrzymywać będzie bezpośrednio od rodziców uczniów w 
wyznaczonych przez niego terminach określonych na poszczególne miesiące. 

 
§ 5 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w poniższych sytuacjach: 
1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2) W przypadku likwidacji Wykonawcy, ogłoszenia jego upadłości, rozwiązania firmy 
Wykonawcy oraz wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 

3) W przypadku skierowania do realizacji zamówienia osoby posiadające mniejsze 
doświadczenie zawodowe niż wykazane w załączniku do oferty. 

4) W przypadku powtarzających się naruszeń wymagań w zakresie zatrudnienia osób 
określonych w § 2 ust. 3. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem  
dwutygodniowego okresu wypowiedzenia w poniższych przypadkach: 
1) jeżeli Wykonawca wykonuje usługę nierzetelnie i mimo dwukrotnego pisemnego 
ostrzeżenia nie zmienia sposobu jej wykonywania. 
Dwutygodniowy termin wypowiedzenia liczy się od dnia wysłania pisma (lub nadania 
faksu). 



3. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem  
2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny 
odmawia odbioru usługi. 

4. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego, na mocy ust. 1 i 2, nie stanowi 
podstawy roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

 
§ 6 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy następujące kary umowne: 
1) Za niewykonanie kursu lub opóźnienie w wykonaniu kursu przekraczające 30 minut,  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 300,00 zł za jedno zdarzenie. 
2) Za zwłokę w przedstawieniu dowodów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 4,  

w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki. 
3) Za zatrudnienie osoby z naruszeniem wymagań § 2 ust. 3  

w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki przypadek. 
4) Za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 20 000,00 zł. 
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) Za rozwiązanie umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  
w wysokości 20 000,00 zł. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych  
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

4. Jeżeli wartość wyrządzonej szkody przekracza wartość naliczonych kar umownych, 
Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody - na zasadach ogólnych. 

 
§ 7 

1. Umowę zawiera się na czas określony: od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 
 

 
§ 8 

W razie sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy, do ich rozpatrzenia jest właściwy 
dla Zamawiającego Sąd Powszechny. 

 
§ 9 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

 
 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 
 

§ 11 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 
po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 
 
 
 

 



Wzór umowy dla III części zamówienia 

 
 

UMOWA NR ............/2020 
 

spisana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w  trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 
 
W dniu …………………. r. w Pilźnie pomiędzy: 
Gminą Pilzno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
mgr inż. Ewę Gołębiowską –  Burmistrza Pilzna, 
a  
.............................................................................................  
reprezentowanym przez: 
 ................................................................................. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
zawarta zostaje umowa następującej treści:  
 

§ 1 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi  

pn. „Dowóz i odwóz uczniów do i z Ośrodków Szkolno – Wychowawczych  
w Tarnowie i Zbylitowskiej Górze ( Dwudniaki) w okresie od 1 lutego 2021 r.  
do 31 grudnia 2021 r.”. 

2. Usługa będzie prowadzona zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia ZEAS.271.1.2020 z dn. 22-12-2020 r., stanowiącej integralną część niniejszej 
umowy. 

3. Wykonawca usługi będzie zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie  
       w busie opiekuna uczniów niepełnosprawnych, posiadającego przeszkolenia z zakresu: 

-  udzielania pierwszej pomocy, 
- opieki podczas dowozu uczniów (potwierdzone zaświadczeniem wydanym na podstawie 
§ 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w 
sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 , poz. 1632).  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godziny odwozu uczniów dokonywanej  
w porozumieniu z Wykonawcą. 

5. Wykonawca ma być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą   
 wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia – w wysokości minimum 100 000 zł. 
 Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia dostarczy kserokopię polisy dla 
 w/w ubezpieczenia. 
6. Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu 

kopię ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.   
7. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu kopie 

aktualnych zaświadczeń opiekunów dotyczące przeszkolenia z zakresu opieki podczas 
dowozu. 

 
§ 2 

1.  Wykonawca usługi zobowiązany jest do zapewnienia środka transportu przystosowanego 
do przewozu osób na wózku inwalidzkim i trudności trasy. 

 Wykonawca usługi zobowiązany jest do zapewnienia środka transportu przystosowanego 
do przewozu osób na wózku inwalidzkim i trudności trasy. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się do sumiennego wykonywania usługi, w tym przestrzegania 
ustalonego rozkładu jazdy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia poniższych wymagań w zakresie zatrudnienia 
osób: 



1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę 
kierowców autobusów, przez cały okres trwania usługi.  

2) Powyższe dotyczy również podwykonawcę. 
3) 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 punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do: 
d) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
e) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 
f) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
Wykonawca ma obowiązek umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia takiej 
kontroli. 

4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane  
w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać 
przedłożenia następujących dowodów: 
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, 

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. 

-  zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz 
zakres obowiązków pracownika; 

5) Wykonawca dopilnuje, aby zapisy powyższych punktów przestrzegał 
każdy podwykonawca. 

 
§ 3 

1. W razie awarii pojazdu wykonującego przewóz dzieci, Wykonawca zobowiązuje się do 
niezwłocznego podstawienia pojazdu zastępczego, jednak nie później niż w ciągu  
30 minut od wystąpienia awarii. Po upływie w/w czasu Zamawiający ma prawo skorzystać 
z usług innego przewoźnika, a Wykonawca zostanie obciążony kosztem jego najmu. 
Zamawiający, w takim przypadku, potrąci automatycznie w/w koszt z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia. 

Takie same prawa przysługują Zamawiającemu w przypadku spóźnienia się autobusu  
z przyjazdem. 



Każdorazowo Wykonawca będzie informowany o zakłóceniach w realizacji usługi  
i wysokości potrąceń z tytułu najmu innego przewoźnika. 

2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie przewozu  
w skutek działania siły wyższej takiej jak: 

- przeszkody wynikłej na skutek wypadku drogowego, 
- złe warunki atmosferyczne (mgła, zamiecie śnieżne, gołoledź, nie przejezdność drogi). 

Kursy niewykonane nie będą doliczane do rachunków za przewóz. 
O braku możliwości wykonania kursu Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie 
powiadomić Miejski Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Pilźnie 
tel. 0146807765. 

 
§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przekazania uczniów dyrektorowi 
danego ośrodka lub innej osobie przez niego upoważnionej  w miejscu uzgodnionym  
z dyrektorem szkoły. 

 
§ 5 

1. Rozliczenie dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy 
Pilzno do Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w Tarnowie i Zbylitowskiej Górze odbywać 
się będzie na podstawie ilości dni, w których świadczono przewozy. 
Strony ustalają dzienne wynagrodzenie w wysokości: ………. zł brutto. 
Strony ustalą sposób potwierdzania wykonania kursów: przedłożenie do MZEASz. i P.  
w Pilźnie karty wykonania usługi za każdy miesiąc zawierającej potwierdzenie dowozu 
uczniów w poszczególnych dniach do placówek szkolno – wychowawczych dokonanego 
przez dyrektora placówki. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT. 

5. Każdorazowo podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez Zamawiającego 
protokołu odbioru usługi. 

6. Należność za wykonane usługi będzie płatna w okresach miesięcznych w terminie 21 dni 
od dnia otrzymania faktury wystawianej na:  

NABYWCA: Gmina Pilzno 
   ul. Rynek 6 
   39-220 Pilzno 
   NIP: 872-22-19-344 
 

ODBIORCA: Miejski Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli 
  ul. Rynek 6 
  39-220 Pilzno 
  NIP: 872-10-86-846 

Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej zapłaty za wykonaną 
usługę. 

 
§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w poniższych sytuacjach: 
1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2) W przypadku likwidacji Wykonawcy, ogłoszenia jego upadłości, rozwiązania firmy 
Wykonawcy oraz wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 

3) W przypadku skierowania do realizacji zamówienia osoby posiadającej mniejsze 
doświadczenie zawodowe niż wykazane w załączniku do oferty. 

4) W przypadku powtarzających się naruszeń wymagań w zakresie zatrudnienia osób 
określonych w § 2 ust. 3. 



2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy, z zachowaniem  
 dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, w poniższych przypadkach: 

    1) Jeżeli Wykonawca wykonuje usługę nierzetelnie i mimo dwukrotnego pisemnego    
 ostrzeżenia nie zmienia sposobu jej wykonywania. 
Dwutygodniowy termin wypowiedzenia liczy się od dnia wysłania pisma (lub nadania 
faksu). 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy, z zachowaniem  
       dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli: 

1) Zamawiający, bez uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru usługi. 
4. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego, na mocy ust 1 i 2, nie stanowi 

podstawy roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
 

§ 7 
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy następujące kary umowne: 

1) Za nie wykonanie kursu lub opóźnienie w wykonaniu kursu przekraczające 30 minut,  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 200,00 zł  
za jedno zdarzenie. 

2) Za zwłokę w przedstawieniu dowodów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 4,  
w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

3) Za zatrudnienie osoby z naruszeniem wymagań § 2 ust. 3  
w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki przypadek. 

4) Za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 3 000,00 zł. 

2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1) Za rozwiązanie umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  

w wysokości 3 000,00 zł. 
3. Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych  
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 
4. Jeżeli wartość wyrządzonej szkody przekracza wartość naliczonych kar umownych, 
Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody - na zasadach ogólnych. 

 
§ 8 

Umowę zawiera się na czas określony: od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 
 

§ 9 
W razie sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy, do ich rozpatrzenia jest właściwy 
dla Zamawiającego Sąd Powszechny. 

 
§ 10 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności takiej zmiany.  
 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 12 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 
po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:    WYKONAWCA: 

 
 



 
 

Wzór umowy dla IV części zamówienia 

 
 

UMOWA NR ............/2020 
 

spisana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w  trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 
 
W dniu …………………. r. w Pilźnie pomiędzy: 
Gminą Pilzno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
mgr inż. Ewę Gołębiowską –  Burmistrza Pilzna, 
a  
.............................................................................................  
reprezentowanym przez: 
 ................................................................................. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
zawarta zostaje umowa następującej treści:  
 

§ 1 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi  

pn.  Świadczenie usługi dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do i z 
Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowczego w Krośnie i Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Frysztaku w okresie od 1 lutego 2021 r. do 
31 grudnia 2021 r. 
2.  Usługa będzie prowadzona zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia ZEAS.271.1.2020 z dn. 22-12-2020 r., stanowiącej integralną część 
niniejszej umowy. 

3. Wykonawca usługi będzie zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie  
       w busie opiekuna uczniów niepełnosprawnych, posiadającego przeszkolenia z zakresu: 

-  udzielania pierwszej pomocy, 
- opieki podczas dowozu uczniów (potwierdzone zaświadczeniem wydanym na podstawie   
§ 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 , poz. 1632). 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godziny odwozu uczniów dokonywanej  

w porozumieniu z Wykonawcą. 
5. Wykonawca ma być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą   
 wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia – w wysokości minimum 100 000 zł. 
 Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia dostarczy kserokopię polisy dla 
 w/w ubezpieczenia.   
6.  Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu 

kopie aktualnych zaświadczeń opiekunów dotyczące przeszkolenia z zakresu opieki 
podczas dowozu. 

 
 

§ 2 
 

1. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zapewnienia środka transportu przystosowanego 
do przewozu osób na wózku inwalidzkim i trudności trasy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do sumiennego wykonywania usługi, w tym przestrzegania 
ustalonego rozkładu jazdy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia poniższych wymagań w zakresie zatrudnienia 

osób: 



 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy 
o pracę kierowców autobusów, przez cały okres trwania usługi.  

2) Powyższe dotyczy również podwykonawcę. 
3) 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 punkcie 1 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. 
Wykonawca ma obowiązek umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia takiej 
kontroli. 

4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedłożenia 
następujących dowodów: 

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, 

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. 

-  zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
oraz zakres obowiązków pracownika; 

5) Wykonawca dopilnuje, aby zapisy powyższych punktów przestrzegał 
każdy podwykonawca. 

 
 

§ 3 
3. W razie awarii pojazdu wykonującego przewóz dzieci, Wykonawca zobowiązuje się do 
niezwłocznego podstawienia pojazdu zastępczego, jednak nie później niż w ciągu  
30 minut od wystąpienia awarii. Po upływie w/w czasu Zamawiający ma prawo skorzystać 
z usług innego przewoźnika, a Wykonawca zostanie obciążony kosztem jego najmu. 
Zamawiający, w takim przypadku, potrąci automatycznie w/w koszt z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia. 



Takie same prawa przysługują Zamawiającemu w przypadku spóźnienia się autobusu  
z przyjazdem. 
Każdorazowo Wykonawca będzie informowany o zakłóceniach w realizacji usługi  
i wysokości potrąceń z tytułu najmu innego przewoźnika. 
4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie przewozu  
w skutek działania siły wyższej takiej jak: 

- przeszkody wynikłej na skutek wypadku drogowego, 
- złe warunki atmosferyczne (mgła, zamiecie śnieżne, gołoledź, nie przejezdność drogi). 

Kursy niewykonane nie będą doliczane do rachunków za przewóz. 
O braku możliwości wykonania kursu Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie 
powiadomić Miejski Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Pilźnie 
tel. 0146807765. 

 
§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przekazania uczniów dyrektorowi 
danego ośrodka lub innej osobie przez niego upoważnionej  w miejscu uzgodnionym  
z dyrektorem szkoły. 

 
§ 5 

1. Rozliczenie dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy 
Pilzno do Ośrodków Szkolno - Wychowawczych we Frysztaku i Krośnie odbywać się 
będzie na podstawie ilości dni, w których świadczono przewozy. 
Strony ustalają dzienne wynagrodzenie w zależności od przejechanej trasy i obecności 
uczniów w placówkach: 
- trasa Parkosz - Słotowa - SOSW Frysztak - OREW Krosno  w wysokości: ………. zł brutto, 
- trasa Parkosz - SOSW Frysztak w wysokości .......... zł brutto, 
- trasa Słotowa - OREW Krosno w wysokości .................... zł brutto. 
Strony ustalą sposób potwierdzania wykonania kursów: przedłożenie do MZEASz. i P.  
w Pilźnie kart wykonania usługi za każdy miesiąc zawierającej potwierdzenie dowozu 
uczniów w poszczególnych dniach do placówek szkolno – wychowawczych dokonanego 
przez dyrektorów placówki. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT. 

5. Każdorazowo podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez Zamawiającego 
protokołu odbioru usługi. 

6. Należność za wykonane usługi będzie płatna w okresach miesięcznych w terminie 21 dni 
od dnia otrzymania faktury wystawianej na:  

NABYWCA: Gmina Pilzno 
   ul. Rynek 6 
   39-220 Pilzno 
   NIP: 872-22-19-344 
 

ODBIORCA: Miejski Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli 
  ul. Rynek 6 
  39-220 Pilzno 
  NIP: 872-10-86-846 

Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej zapłaty za wykonaną 
usługę. 

 
§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w poniższych sytuacjach: 
 1.1 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 



       1.2 W przypadku likwidacji Wykonawcy, ogłoszenia jego upadłości, rozwiązania  
 firmy Wykonawcy oraz wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 
1) W przypadku skierowania do realizacji zamówienia osoby posiadającej mniejsze 

doświadczenie zawodowe niż wykazane w załączniku do oferty. 
2) W przypadku powtarzających się naruszeń wymagań w zakresie zatrudnienia osób 

określonych w § 2 ust. 3. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy, z zachowaniem  
 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, w poniższych przypadkach: 

    2.1Jeżeli Wykonawca wykonuje usługę nierzetelnie i mimo dwukrotnego pisemnego    
 ostrzeżenia nie zmienia sposobu jej wykonywania. 
Dwutygodniowy termin wypowiedzenia liczy się od dnia wysłania pisma (lub nadania 
faksu). 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy, z zachowaniem  
       2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli: 

3.1 Zamawiający, bez uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru usługi. 
 

4. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego, na mocy ust 1 i 2, nie stanowi 
podstawy roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
 

§ 7 
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy następujące kary umowne: 

1.1 Za nie wykonanie kursu lub opóźnienie w wykonaniu kursu przekraczające 30 minut, z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 200,00 zł  
za jedno zdarzenie. 

1) Za zwłokę w przedstawieniu dowodów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 4,  
w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

2) Za zatrudnienie osoby z naruszeniem wymagań § 2 ust. 3  
w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki przypadek. 

1.2 Za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 3 000,00 zł. 

2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1.2 Za rozwiązanie umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  

w wysokości 3 000,00 zł. 
3. Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych  
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 
4. Jeżeli wartość wyrządzonej szkody przekracza wartość naliczonych kar umownych, 
Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody - na zasadach ogólnych. 

 
§ 8 

Umowę zawiera się na czas określony: od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 
 

§ 9 
W razie sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy, do ich rozpatrzenia jest właściwy 
dla Zamawiającego Sąd Powszechny. 

 
§ 10 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności takiej zmiany.  
 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 
 



§ 12 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 
po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wzór umowy dla V części zamówienia 

 
 

UMOWA NR ............/2020 
 

spisana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w  trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 
 
W dniu …………………. r. w Pilźnie pomiędzy: 
Gminą Pilzno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
mgr inż. Ewę Gołębiowską –  Burmistrza Pilzna, 
a  
.............................................................................................  
reprezentowanym przez: 
 ................................................................................. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
zawarta zostaje umowa następującej treści:  
 

§ 1 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi  

pn.  Świadczenie usługi dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do 
placówek oświatowych w Dębicy (tj. Przedszkole „UKRYTY DAR” i Szkoła 
Specjalna Nr 7 ) w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 
2. Usługa będzie prowadzona zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia ZEAS.271.1.2020 z dn. 22-12-2020 r., stanowiącej integralną część niniejszej 
umowy. 

3. Wykonawca usługi będzie zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie  
       w busie opiekuna uczniów niepełnosprawnych, posiadającego przeszkolenia z zakresu: 

-  udzielania pierwszej pomocy, 
- opieki podczas dowozu uczniów (potwierdzone zaświadczeniem wydanym na podstawie 
§ 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.  
w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności  
i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 31, poz. 216).  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godziny odwozu uczniów dokonywanej  
w porozumieniu z Wykonawcą. 

5. Wykonawca ma być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą   
 wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia – w wysokości minimum 100 000 zł. 
 Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia dostarczy kserokopię polisy dla 
 w/w ubezpieczenia.   
6. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu kopie 
aktualnych zaświadczeń opiekunów dotyczące przeszkolenia z zakresu opieki podczas 
dowozu. 

 
§ 2 

 
1. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zapewnienia środka transportu przystosowanego 
do  trudności trasy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do sumiennego wykonywania usługi, w tym przestrzegania 
ustalonego rozkładu jazdy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia poniższych wymagań w zakresie zatrudnienia 

osób: 
 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy 
o pracę kierowców autobusów, przez cały okres trwania usługi.  



 2)Powyższe dotyczy również podwykonawcę. 
3)  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 punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do: 

6) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

7) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

8) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
Wykonawca ma obowiązek umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia takiej 
kontroli. 

4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedłożenia 
następujących dowodów: 

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, 

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. 

-  zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
oraz zakres obowiązków pracownika; 

5) Wykonawca dopilnuje, aby zapisy powyższych punktów przestrzegał 
każdy podwykonawca. 

 
 

 
§ 3 

3. W razie awarii pojazdu wykonującego przewóz dzieci, Wykonawca zobowiązuje się do 
niezwłocznego podstawienia pojazdu zastępczego, jednak nie później niż w ciągu  
30 minut od wystąpienia awarii. Po upływie w/w czasu Zamawiający ma prawo skorzystać 
z usług innego przewoźnika, a Wykonawca zostanie obciążony kosztem jego najmu. 
Zamawiający, w takim przypadku, potrąci automatycznie w/w koszt z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia. 



Takie same prawa przysługują Zamawiającemu w przypadku spóźnienia się autobusu  
z przyjazdem. 
Każdorazowo Wykonawca będzie informowany o zakłóceniach w realizacji usługi  
i wysokości potrąceń z tytułu najmu innego przewoźnika. 
4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie przewozu  
w skutek działania siły wyższej takiej jak: 

- przeszkody wynikłej na skutek wypadku drogowego, 
- złe warunki atmosferyczne (mgła, zamiecie śnieżne, gołoledź, nie przejezdność drogi). 

Kursy niewykonane nie będą doliczane do rachunków za przewóz. 
O braku możliwości wykonania kursu Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie 
powiadomić Miejski Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Pilźnie 
tel. 0146807765. 

 
§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przekazania uczniów dyrektorowi 
danego ośrodka lub innej osobie przez niego upoważnionej  w miejscu uzgodnionym  
z dyrektorem szkoły. 

 
§ 5 

1. Rozliczenie dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy 
Pilzno do placówek oświatowych w Dębicy odbywać się będzie na podstawie ilości dni, w 
których świadczono przewozy. 
Strony ustalają dzienne wynagrodzenie w zależności od przejechanej trasy i obecności 
uczniów w placówkach: 
- trasa : Pilzno - Lipiny - Słotowa - Dębica w wysokości .............. brutto, 
- trasa Pilzno - Lipiny - Dębica w wysokości ..................... brutto, 
- trasa Słotowa - Dębica w wysokości ..... brutto. 
Strony ustalą sposób potwierdzania wykonania kursów: przedłożenie do MZEASz. i P.  
w Pilźnie karty wykonania usługi za każdy miesiąc zawierającej potwierdzenie dowozu 
uczniów w poszczególnych dniach do placówek szkolno – wychowawczych dokonanego 
przez dyrektora placówki. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT. 

5. Każdorazowo podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez Zamawiającego 
protokołu odbioru usługi. 

6. Należność za wykonane usługi będzie płatna w okresach miesięcznych w terminie 21 dni 
od dnia otrzymania faktury wystawianej na:  

NABYWCA: Gmina Pilzno 
   ul. Rynek 6 
   39-220 Pilzno 
   NIP: 872-22-19-344 
 

ODBIORCA: Miejski Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli 
  ul. Rynek 6 
  39-220 Pilzno 
  NIP: 872-10-86-846 
Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej zapłaty za 

wykonaną usługę. 
 

§ 6 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w poniższych sytuacjach: 

 1.1 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 



       1.2 W przypadku likwidacji Wykonawcy, ogłoszenia jego upadłości, rozwiązania  
 firmy Wykonawcy oraz wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 
1) W przypadku skierowania do realizacji zamówienia osoby posiadającej mniejsze 

doświadczenie zawodowe niż wykazane w załączniku do oferty. 
2) W przypadku powtarzających się naruszeń wymagań w zakresie zatrudnienia osób 

określonych w § 2 ust. 3. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy, z zachowaniem  
 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, w poniższych przypadkach: 

    2.1Jeżeli Wykonawca wykonuje usługę nierzetelnie i mimo dwukrotnego pisemnego    
 ostrzeżenia nie zmienia sposobu jej wykonywania. 
Dwutygodniowy termin wypowiedzenia liczy się od dnia wysłania pisma (lub nadania 
faksu). 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy, z zachowaniem  
       2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli: 

3.1 Zamawiający, bez uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru usługi. 
 

4. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego, na mocy ust 1 i 2, nie stanowi 
podstawy roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
 

§ 7 
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy następujące kary umowne: 

1.1 Za nie wykonanie kursu lub opóźnienie w wykonaniu kursu przekraczające 30 minut, z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 200,00 zł  
za jedno zdarzenie. 

1) Za zwłokę w przedstawieniu dowodów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 4,  
w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

2) Za zatrudnienie osoby z naruszeniem wymagań § 2 ust. 3  
w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki przypadek. 

1.2 Za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 3 000,00 zł. 

2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1.2 Za rozwiązanie umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  

w wysokości 3 000,00 zł. 
3. Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych  
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 
4. Jeżeli wartość wyrządzonej szkody przekracza wartość naliczonych kar umownych, 
Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody - na zasadach ogólnych. 

 
§ 8 

Umowę zawiera się na czas określony: od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 
 

§ 9 
W razie sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy, do ich rozpatrzenia jest właściwy 
dla Zamawiającego Sąd Powszechny. 

 
§ 10 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności takiej zmiany.  
 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 
 



§ 12 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 
po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 
 


