Znak sprawy: EM.271

2018

UMOWA USŁUGI
nr
dla części I lub/i II - wzór
W dniu
w Zgierzu pomiędzy Gminą Miasto Zgierz,
adres
NIP
, REGON
zwaną dalej w tekście „Zamawiającym", reprezentowanym przez:
przy kontrasygnacie :
a
adres
wpisanym do
NIP
reprezentowanym przez:

REGON

1

-

2

-

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą", w rezultacie dokonania przez Zamawiającego
wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy: EM.271
2018
została zawarta umowa następującej treści:
§1
[PRZEDMIOT UMOWY]
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dowóz i odwóz
uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Zgierza do szkół i ośrodków
w roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w
zakresie części I lub/i II, stanowiącym załącznik nr 26.1.a do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
2. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego w terminie do 27 sierpnia 2018 r.
listę imienną przewożonych uczniów i potwierdzi jej przyjęcie. Kwestie
związane z ochroną danych osobowych uregulowane zostaną w odrębnej
umowie.
3. Wykonawca w terminie do 30 sierpnia 2018 r. przekaże Zamawiającemu
harmonogram dowozu uczniów.
4. Nadzór nad realizacją usługi określonej w umowie sprawować będzie
Naczelnik Wydziału Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza, który jest
jednocześnie uprawnionym do kontaktu z Wykonawcą.
5. Zamawiający ma prawo przez czas trwania umowy dokonywania kontroli
pracy Wykonawcy.
6. Wykonawca podczas wykonywania usługi, o której mowa w ust. 1 niniejszego

paragrafu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone
uczniom, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub osobom trzecim.
§2 .
[WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSOB REALIZACJI NALEŻNOŚCI]
1. Wynagrodzenie umowne, zgodnie z ofertą, wynosi:
- brutto:
zł, słownie złotych:
w tym: podatek VAT (
%) i zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia
oraz ofertą Wykonawcy - ma formę wynagrodzenia
ryczałtowego.
2. Wynagrodzenie wskazane w ust.1 będzie płatne w ratach miesięcznych,
każda rata w wysokości stanowiącej 1/10 część wynagrodzenia umownego, o
którym mowa powyżej.
3. Miesięczne raty płatne będą przez Zamawiającego po wykonaniu i odebraniu
usługi, w terminie
dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT wraz z zestawieniem zawierającym wykaz dni
świadczenia usługi, potwierdzonym przez dyrektorów szkół (ośrodków ), do
których dowożeni są uczniowie.
Faktura VAT wystawiona będzie na Gminę Miasto Zgierz, 95-100 Zgierz,
plac Jana Pawła 1116.

§3
[OKRES WYKONANIA]
Okres wykonania umowy: od 3 września 2018 do 21 czerwca 2019 roku.

§4.
[UBEZPIECZENIE]
1. Wykonawca
zobowiązany
jest
do
posiadania
ubezpieczenia
od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
odpowiadającym
przedmiotowi
umowy,
na
kwotę
określoną
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i na cały okres wykonywania
przedmiotu umowy.
2.

Wykonawca przedłoży polisę, o której mowa w ust.1 do akceptacji
Zamawiającego nie później niż w dniu podpisania umowy, a następnie na
każde żądanie Zamawiającego.

3. W przypadku, gdy przedłożony dokument, o którym mowa w ust. 1, nie
obejmuje całego okresu wykonywania przedmiotu umowy - Wykonawca
zobowiązuje się do przedłużenia terminu ważności tego dokumentu na cały
ten okres.
4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanej polisy, to Zamawiający może

zawrzeć umowę ubezpieczeniową w celu uzyskania ubezpieczenia, o którym
mowa w ust. 1, a koszty jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe
będą podlegały potrąceniom z płatności należnych Wykonawcy, a jeżeli nie
należą się żadne płatności, to Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu tych
kosztów.
5. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie za zgodą
Zamawiającego.

§5
[KARY UMOWNE; ODSZKODOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE]
1. Strony postanawiają, że w następujących wypadkach i wysokościach będą
naliczane kary umowne:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie lub niewykonanie usługi (30 minut opóźnienia lub niestawienie
się) w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy przypadek
opóźnienia lub niewykonania,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
30% wynagrodzenia umownego,
c) za niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn zależnych od Zamawiającego z wyłączeniem przypadku, o którym
mowa w §8 pkt 1 i 2 - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego
wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.
§6
[ ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ ]
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę w całym okresie jej trwania, w
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia,
przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
2. 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 opisie przedmiotu zamówienia 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.

3. 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 osób wykonujących wskazane w
opisie przedmiotu zamówienia czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy 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 przez Wykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (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 adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. 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 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
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych.
4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w
punkcie 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
6. W przypadku stwierdzenia uchybień Wykonawcy odnośnie obowiązku, o
którym mowa w ust. 1, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi
za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia
umownego.

7. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, gdy zwłoka w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1
przekroczy 5 dni. Prawo odstąpienia należy wykonać w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia.

§7
[ZMIANA UMOWY]
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, odpowiednio do treści art. 144 PZP.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy,
które
nie
uznaje
się
za
istotne
na
podstawie
art. 144 ust.le PZP, wg którego zmianę postanowień zawartych w umowie
uznaje się za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w
pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć
udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w
sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań
wynikający z umowy,
d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia,
nowym Wykonawcą, w przypadkach innych, niż wymienione w art. 144 ust. 1
pkt 4 PZP.
3. Zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w ust .1, będą możliwe
wówczas, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień
umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany
wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy, i charakter
oraz warunki
wprowadzenia zmian;
2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych
lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub
interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach
zamówienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
e) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie;
3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć (np.:
istotnej zmiany na rynku walutowym, istotnej zmiany na rynku ekonomicznym,
istotnej zmiany prawa - zmiany przepisów powszechnie obowiązujących,
istotna, odbiegająca od normy, zmiana warunków atmosferycznych, itp.),
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie;
4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
Wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych
zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem
jego podwykonawców;
5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust.
1e PZP;
6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP i jest mniejsza od 10% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
4. Dokonanie zmian będzie, w szczególności możliwe w przypadku wystąpienia
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem
podanych powyżej warunków ich wprowadzenia:
1) w zakresie zmiany czasu realizacji zamówienia oraz terminów wynikających
z harmonogramu Zamawiający, dopuszcza zmianę:
a) jeżeli uzasadniona będzie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego,
w szczególności sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi,
b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia okoliczność prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna Strona nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;
2) w zakresie zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
a) siłą wyższą, uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z SIWZ,
b) zmianą obowiązującej stawki VAT (zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny,

