Załącznik nr 6 do SWZ

Projekt umowy
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych) na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Sochaczew do placówek
oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w okresie od 01.09.2022r. – 31.12.2022 r”.
Wykonawca będzie świadczyć usługi zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Warunków
Zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
w dniu ………………… r. w Sochaczewie zawarto umowę pomiędzy:
Miejskim Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym w Sochaczewie, 96-500 Sochaczew, ul. 1 Maja
21 zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez Panią Danutę Szewczyk-Kozłowską – dyrektora,
przy kontrasygnacie Pani Renaty Marcinkowskiej – głównego księgowego.
a
firmą ……………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………..
następującej treści:
§1
W wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na wybór Wykonawcy do wykonania zadania pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu
miasta Sochaczew do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w okresie
od 01.09.2022r. – 31.12.2022 r”.
§2
Strony umowy ustalają termin realizacji przedmiotu zamówienia w okresie od dnia 01.09.2022r.
do dnia 31.12.2022r.
§3
1. Przedmiotem zamówienia jest „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Sochaczew
do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w okresie od 01.09.2022r. – 31.12.2022
r.” z podziałem na trzy części.
Część I - Dowóz 2 uczniów, codziennie od poniedziałku do piątku (zgodnie z organizacją roku
szkolnego oraz harmonogramem zajęć) do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła”
Sochaczew Al. 600-lecia 66B wg poniższej tabeli.
Ilość dzieci

2 dzieci

Trasa dowozu dom – szkoła – dom
Adres zamieszkania
Sochaczew ul. Fryderyka Chopina 168/3,
Sochaczew ul. Ogrodowa 1/3,
Sochaczew, Al. 600-lecia 66B

Długość trasy (km)

4 km

Ustalona przez Zamawiającego długość dziennej trasy wynosi 8 km.
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Część II - Dowóz 2 uczniów codziennie od poniedziałku do piątku (zgodnie z organizacją roku
szkolnego oraz harmonogramem zajęć) do Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie wg poniższej tabeli.
Ilość dzieci

2 dzieci

Trasa dowozu dom – szkoła – dom
Adres zamieszkania
Sochaczew ul. Bolesława Krzywoustego 9,
Sochaczew ul. Piłsudskiego 16A,
Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie

Długość trasy (km)

16 km

Ustalona przez Zamawiającego długość dziennej trasy wynosi 32 km.
Część III – Dowóz 1 ucznia, codziennie od poniedziałku do piątku (zgodnie z organizacją roku
szkolnego oraz harmonogramem zajęć) do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Płk.
Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie wg poniższej tabeli.
Ilość dzieci

1 dziecko

Trasa dowozu dom – szkoła – dom
Adres zamieszkania
Sochaczew ul. Piękna 2c,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

Długość trasy (km)

24 km

Ustalona przez Zamawiającego długość dziennej trasy wynosi 48 km.
2. Postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:
1) dowóz winien odbywać się pojazdami dopuszczonymi do ruchu zgodnie z ustawą z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 r. poz. 988 z późn. zm.).
2) w trakcie przewozu na trasie dom-szkoła-dom Wykonawca zapewnia samochód obsługiwany
przez opiekuna, Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy i opiekuna,
3) pracownik Wykonawcy sprawujący opiekę zachowa szczególną dbałość o dobro dzieci w czasie
jazdy oraz odebranie uczniów sprzed domów od rodziców, zaprowadzenie do pojazdu, pomaga
dzieciom przy wsiadaniu do pojazdu i wysiadaniu (w przypadku dzieci niepełnosprawnych
ruchowo opiekun i/lub kierowca winien umieścić dziecko niepełnosprawne oraz wózek
inwalidzki w pojeździe). Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas
wykonywania usług przewozu osób. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności
za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała czy
szkoda materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy,
4) dzieci powinny być dowiezione do szkół i placówek, w takim czasie aby mogły rozpocząć naukę
zgodnie z planem zajęć,
5) dzieci będą odbierane od rodziców/opiekunów prawnych spod domu o ustalonej wcześniej
godzinie i podwiezieniu na zajęcia będą przekazane pod opiekę nauczyciela lub innej osoby
upoważnionej do odbioru,
6) po zakończeniu zajęć dzieci będą po dowiezieniu pod dom przekazane pod opiekę
rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnionych osób,
7) dzieci ze szkoły powinny być odebrane po zakończeniu zajęć, jednak nie później niż przed
zamknięciem świetlicy (Wykonawca winien ustalić godzinowy rozkład przejazdu tak, aby
uczniowie zostali dowiezieni do placówek oświatowych na czas, bez nadmiernego oczekiwania
na rozpoczęcie zajęć. Odbiór uczniów winien także nastąpić z uwzględnieniem godzin
zakończenia zajęć przez uczniów, bez zbędnego oczekiwania na powrót do domu.),
8) Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić godziny przyjazdów i odjazdów poszczególnych
uczniów z ich rodzicami oraz z dyrektorami szkół, w taki sposób, aby zapewnić uczniom
przybycie do szkoły przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz odebrać każdego z uczniów
po zakończeniu zajęć. Odbiór uczniów przed zajęciami będzie następował bezpośrednio z miejsca
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ich zamieszkania. Organizacja powrotu do domu uczniów musi uwzględniać zakończenie zajęć
przez wszystkich dowożonych uczniów z danej szkoły.
9) Wykonawca utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów, z dyrektorami poszczególnych szkół,
a także z Zamawiającym w sprawach dotyczących zmian w organizacji przewozów
10) przewóz wszystkich dzieci w ramach zamówienia na trasie dom-szkoła-dom powinien odbywać
się w pełni sprawnymi środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób
niepełnosprawnych,
11) środki transportu, którymi świadczona będzie usługa powinny posiadać ubezpieczenie OC i NW,
aktualne badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu.
12) Pojazd przeznaczony do wykonywania zamówienia musi spełniać wymagania: fotele
wyposażone w pasy bezpieczeństwa, ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej, miejsca
do bezpiecznego przewiezienia osób niepełnosprawnych, musi być utrzymywany w należytym
stanie porządkowym, wizualnym i technicznym, oznakowany zgodnie z obowiązującymi
przepisami, rok produkcji - nie wcześniej niż 2012.
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu uczniów, ilości przewozów
w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci, ze względu na okoliczności których
strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami
Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym
dojazdu do placówek szkolnych. Istnieje możliwość zwiększenia liczby dzieci, co może
powodować uruchomienie dodatkowego pojazdu. W takich przypadkach zwiększenie ilości
przewożonych dzieci nie będzie miało wpływu na końcowe wynagrodzenie Wykonawcy
za realizację zamówienia.
14) W uzasadnionych przypadkach (np. awaria techniczna pojazdu, choroba kierowcy) Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny
poziom realizacji zadania (w czasie nie dłuższym niż 45 min. od chwili zgłoszenia przez
Zamawiającego) – kryterium oceny ofert nr II.
15) W sytuacji, gdy realizacja przewozów po trasie podstawowej nie będzie możliwa (np. remonty
dróg) przewóz uczniów należy wykonywać na trasie przebiegającej możliwie najbliżej trasy
podstawowej. Przewozy powinny powrócić na trasę podstawową niezwłocznie po zlikwidowaniu
przyczyny kursowania po trasie tymczasowej. Zaistniałe sytuacje Wykonawca zobowiązany
będzie opisać w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 16.
16) Wykonawca zobowiązany będzie do składania miesięcznych sprawozdań z realizacji usług
objętych przedmiotem zamówienia, zawierających m.in. informację dotyczącą ilości
przejechanych kilometrów oraz liczby przewiezionych uczniów w poszczególnych dniach.
Sprawozdania wykonawca zobowiązany będzie przedkładać wraz z fakturą VAT. Wzór
miesięcznego sprawozdania stanowi zał. nr 7 do SWZ.
17) Usługi przewozowe nie obejmują dojazdów na trasę i zjazdów do zajezdni oraz przejazdów
technicznych.
18) W przypadku niedyspozycji danego ucznia objętego dowozem (np. z powodu choroby) rodzic
zobowiązany będzie do wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy o niedyspozycji dziecka
a w konsekwencji o braku konieczności przyjazdu po dziecko. W sytuacji braku takiej informacji
ze strony rodzica i wykonania kursu w celu dowozu ucznia do szkoły, wykonawcy będzie
przysługiwało prawo do wynagrodzenia za przejechane kilometry. Powyższe sytuacje
wykonawca winien opisać w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 16.
19) Wykonawca zobowiązany będzie do przyjmowania i udzielania informacji dotyczących
bieżącego funkcjonowania przewozów objętych umową, pod numerem telefonu podanym
do wiadomości Zamawiającemu - numer ten zostanie przekazany rodzicom uczniów objętych
dowozem oraz dyrektorom szkół, do których odbywa się dowóz. Wykonawca zobowiązany
będzie do utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym, dyrektorami poszczególnych szkół
oraz rodzicami uczniów objętych dowozem, w szczególności uzgadniania z rodzicami uczniów
godzin odbioru dziecka z domu przed zajęciami i powrotu dziecka do domu oraz bieżącego
informowania o zmianach w organizacji przewozów.
20) Zamawiającemu w ramach przedmiotu zamówienia przysługiwać będzie prawo do dokonywania
kontroli realizacji świadczonych usług. Wykonawca będzie zobowiązany umożliwić
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dokonywanie upoważnionym pracownikom zamawiającego kontroli realizacji świadczonych
usług oraz odnotowywanie w karcie drogowej pojazdu uchybień stwierdzonych podczas kontroli.
21) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
minimum 50.000 zł.
22) Wykonawca zamówienia musi realizować zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności
w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2022r. poz. 180
z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 r.
poz. 988 z późn. zm.).

§4
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2022 r. poz. 150 z późn. zm.), przez Wykonawcę lub
podwykonawcę (jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy),
osób wykonujących wskazane poniżej czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym)
wykonywaniu usług w trakcie realizacji zamówienia w zakresie:
a) kierowania pojazdem (kierowca),
b) sprawowania opieki nad uczniami podczas przejazdu (opiekun).
2. Wykonawca musi zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie
umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez
pracodawcę, wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności.
3. W terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie,
zawierające informację o zatrudnionych osobach, takie jak: imię i nazwisko, datę zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, czas trwania umowy oraz czynności wykonywane przez
wskazane osoby.
4. 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 podpunkcie 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) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
d) wystąpienia z wnioskiem do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli,
5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej, o której mowa
w § 7 ust. 1 pkt. 4 – 6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane
będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności.
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§5
1. Cenę usługi za 1 km dowozu ustala się na kwotę:
1) Część I
brutto: ……………… zł/km, słownie: …………………………….;
2) Część II
brutto: ……………….zł/km, słownie: …………………………….;
3) Część III
brutto: ……………….zł/km, słownie: …………………………….;
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie naliczane w okresach miesięcznych i będzie zależne od liczby
kilometrów faktycznie przejechanych w danym miesiącu, wynikających z sprawozdań składanych
przez Wykonawcę, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 14 i § 3 ust. 4 pkt 18 niniejszej umowy,
w odniesieniu do liczby dni obecności dzieci w szkole placówce szkolno-wychowawczej,
potwierdzone przez dyrektora danej placówki oświatowej.
3. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów dojazdu na trasę i zjazdów do zajezdni oraz przejazdów
technicznych.
4. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, stanowić będą miesięczne sprawozdania,
o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 18 oraz wypełnione karty drogowe, o których mowa w § 3 ust. 4
pkt 14 niniejszej umowy, które Wykonawca zobowiązany jest przedkładać wraz z fakturą VAT
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczone były
usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy.
5. Płatność dokonana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT z danymi:
Nabywca: Gmina Miasto Sochaczew ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, NIP: 8371691451
Płatnik/Odbiorca: Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie ul. 1 Maja 21, 96500 Sochaczew, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni,
licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem ust. 6 i ust. 7
niniejszego paragrafu.
6. W przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców,
Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia
należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.
7. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur - w całości lub
w części – w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu
opóźnienia w zapłacie.
8. Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie koszty wynikające z wymagań umowy, w oparciu
o własne kalkulacje i szacunki, uwzględnił koszty w przypadku objazdów spowodowanych
nieprzejezdnością dróg, również te, których nie można było przewidzieć.
9. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Wykonawca potwierdza, że jest świadom stopnia
złożoności, rozmiaru oraz wymogów przedmiotu umowy i że wartość określona w ust. 1 obejmuje
wszelkie koszty dodatkowe, które mogą być związane z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu
umowy.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa,
że Wykonawca upewnił się, że wartość określona w ust. 1 jest prawidłowa i wystarczająca na
pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania przedmiotu umowy
i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata w tego tytułu.
§6
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi/przy użyciu następujących
podwykonawców: …………………………………………………… (niepotrzebne skreślić),
zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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2. Przed zawarciem umowy z podwykonawcami Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje
się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace wykonywane przez
podwykonawców.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu ewentualnych szkód
wyrządzonych przez Wykonawcę podczas wykonywania usług objętych niniejszą umową
6. Wykonawca nie może cedować należności wynikających z umowy na rzecz innego podmiotu,
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie określonych
czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
§7
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane
w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej z tytułu:
1) nieterminowego wykonania dowozu uczniów spowodowanych każdorazowym opóźnieniem
przyjazdu środków transportu w stosunku do ustalonego rozkładu dowozu na poszczególnych
trasach dłuższym niż 45 minut – w wysokości 200,00 zł;
2) za zwłokę w terminowym podstawieniu zastępczego środka transportu dłuższego niż 45 minut
od chwili zaistnienia zdarzenia – w wysokości 300,00 zł;
3) niezrealizowanie którejkolwiek trasy, za każdy dzień niewykonania trasy – w wysokości 100,00
zł;
4) zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu oświadczenia zawierającego informację o zatrudnionych
osobach, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki;
5) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w oświadczeniu
w wysokości 300,00 zł oraz za każdy dzień niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę
wykazanej osoby;
6) w przypadku zwłoki w przekazaniu dowodów zatrudnienia osób wskazanych w oświadczeniu, |
o którym mowa § 4 niniejszej umowy, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki;
7) naruszenia obowiązków wynikających z § 3, z wyjątkiem § 3 ust 4 pkt 15 i pkt 23 – w wysokości
100 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek;
8) uniemożliwienia wykonania kontroli realizacji świadczonych usług, o której mowa
w § 3 ust. 4 pkt 23 – w wysokości 1.000,00 zł.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej
szkody dochodzonego na zasadach ogólnych, a w szczególności kosztów zastępczego wykonania
przewozu dzieci do placówek oświatowych i ich odbioru z placówek oświatowych.
3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - 10 %
ostatniego miesięcznego wynagrodzenia brutto jakie przysługuje Wykonawcy.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron niniejszej
umowy wynosi 2 000,00 zł.
§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego
w następujących 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,
6
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Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu faktycznego wykonania części umowy.
2) w stosunku do Wykonawcy zostanie wydane prawomocne orzeczenie zakazujące
przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej,
3) wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
4) wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne,
5) pomimo wezwania Wykonawca będzie realizował usługę niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy,
6) Wykonawcy odebrane zostaną uprawnienia potrzebne do wykonania umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z powyższymi postanowieniami Wykonawcy
przysługuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za usługi faktycznie wykonane w trakcie trwania
niniejszej umowy.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę zgodnie z przepisami art. 456 ustawy.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

1.

2.

3.

4.

§9
Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany umowy zgodnie z art. 455 ustawy w tym także w zakresie
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w następujących przypadkach: zmiana tras przewozu uczniów, ilości przewozów
w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci, ze względu na okoliczności których
strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami
zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym
dojazdu do placówek szkolnych.
Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie
potwierdzenie powstałych okoliczności w formie pisemnej i właściwie umotywowanej,
potwierdzonej przez każdą ze stron umowy, w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia przesłanki
do wprowadzenia takiej zmiany.
Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy możliwa będzie w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę.
Wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku,
jeżeli Strony Umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian
jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia, przy czym zmiana wynagrodzenia
może nastąpić jedynie po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego oraz po zbadaniu dokumentów,
które Wykonawca dostarczy w celu udowodnienia wpływu zmiany przepisów na wysokość
należnego mu wynagrodzenia.

§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
postępowania cywilnego.
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3. Wszelkie spory wynikłe na podstawie niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy:
1.
Oferta Wykonawcy,

……………………………….
Wykonawca:

……………………………..
Zamawiający:
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