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ZAŁĄCZNIK NR 5 

 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

PROJEKT UMOWY NR PN/…../2020 

 

zawarta w dniu ………............. pomiędzy: 

 

Powiatowym Zespołem Szpitali z siedzibą: 56-400 Oleśnica, ul. Armii Krajowej 1, NIP 911 184 70 75, w imieniu 

którego działa p.o. Pani Gizela Jagielska – Dyrektor, zwanym dalej Zamawiającym 

przy kontrasygnacie Pani Elżbiety Puchała-Kołodziej – Głównego Księgowego,   

a   

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

2  ...................................................................................  .......................................................................................................  .  

reprezentującym / mi* firmę  ........................................  ...................................................................................................... .  

NIP:  .............................................................................. , REGON:  .  

wpisaną w KRS  ............................................................  ...................................................................................................... .  

lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 

zwanym dalej Wykonawcą  

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), została 

zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

 

Harmonogram realizacji, a także trasy ustalane będą na bieżąco z kierownikiem DDOM. 

 

pis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi transportu maksymalnie 25 osób (niesamodzielnych) w tym osób 

niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania na terenie powiatu oleśnickiego do siedziby Dziennego  Domu Opieki 

Medycznej w Sycowie, ul. Oleśnicka 25, 56-500 Syców oraz powrót do miejsca zamieszkania.. Wykonawca przyjmuje 

do wiadomości, iż wśród uczestników projektu znajdują się osoby niepełnosprawne. Z uwagi na różny rodzaj 

niepełnosprawności Wykonawca powinien dysponować specjalistycznym samochodem do przewozu  osób na wózkach 

inwalidzkich tj. spełniających wymogi techniczne umożliwiające załadunek i wyładunek osoby niepełnosprawnej 

poruszającej się na wózku inwalidzkim. Osoba niepełnosprawna ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy ze strony 

kierowcy przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu.  

 

Zakres zamówienia: 

1. Przywóz uczestników do siedziby Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sycowie, ul. Oleśnicka 25 w Sycowie 

z  miejsca zamieszkania zlokalizowanego na terenie powiatu oleśnickiego do godziny 8.00 w dniach od 

poniedziałku do piątku (w dni robocze).  

2. Odwiezienie uczestników z Dziennego  Domu Opieki Medycznej w Sycowie, ul. Oleśnicka 25 w Sycowie do 

miejsca zamieszkania zlokalizowanego na terenie powiatu oleśnickiego od godziny 16.00 w dniach od 

poniedziałku do piątku (w dni robocze). 
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3. Gotowość do świadczenia usługi transportowej na wezwanie w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do 

piątku. Czas realizacji usługi najpóźniej w ciągu 1 godziny od zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego 

4. Przyjmuje się, że  usługa transportowa wyniesie około 200 km dziennie, około 1000 km tygodniowo 

Szacunkowa dzienna ilość kilometrów wskazana jest wyłącznie dla celów określenia przez Wykonawcę ceny za 

1 km i kwoty stałej za gotowość do świadczenia usługi i służy do wyboru najkorzystniejszej oferty i uzależniona 

jest od wyników rekrutacji uczestników projektu. 

5. Usługa transportowa realizowana będzie w okresie w którym Zleceniodawca będzie realizował świadczenia 

merytoryczne w ramach powyższego projektu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia, skrócenia lub wykonania kilku przejazdów jeśli wymagało 

będzie tego dobro uczestnika projektu np. zbyt długi transport. 

7. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca rozliczany będzie na podstawie rzeczywistej ilości przejechanych 

kilometrów i stawki dziennej za gotowość do świadczenia usługi wg stawki wskazanej w Formularzu oferty. 

 

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia 

1. Do składania ofert upoważnieni są wyłącznie Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem 

organizacyjno-technicznym do wykonania zamówienia – warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże 

się dysponowaniem flotą wyposażoną w standardy bezpieczeństwa, ABS, ASR oraz ogrzewanie i klimatyzację 

2. Pojazd używany do transportu osób z niepełnosprawnościami musi być przystosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z 

pózn. zm.). 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stan techniczny pojazdu wymagany przepisami prawa. 

4. Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo, bezawaryjność i punktualność oraz w razie potrzeby opiekę nad 

osobami w ramach przedmiotu zamówienia (w tym świadczenie pomocy uczestnikom w zależności od 

zgłoszonych potrzeb, np. wejście/wyjście z pojazdu). 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków transportu 

uczestników. 

6. W cenę kilometra i opłatę stałą Wykonawca powinien wliczyć ewentualne: opłaty postojowe, parkingowe i 

drogowe. 

7. Wykonawca zapewni ubezpieczenie każdego pasażera.  

8. Wykonawca rozpocznie naliczanie kilometrów z chwilą podjęcia pierwszego pasażera. Naliczanie zakończy się 

z chwilą powrotu do miejsca siedziby Dziennego  Domu Opieki Medycznej w Sycowie, ul. Oleśnicka 25 w 

Sycowie. Następnie przy rozwożeniu uczestników do miejsca zamieszkania naliczanie rozpocznie się od 

siedziby  Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sycowie, ul. Oleśnicka 25 w Sycowie, a zakończy z chwilą 

opuszczenia pojazdu przez ostatniego z pasażerów.  

9. Kierowcy poszczególnych wyjazdów zapewnią trafny i samodzielny dojazd do miejsc wskazanych przez 

Zamawiającego.  

10. Wykonawca przez okres obowiązywania umowy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przebiegu 

pojazdów na potrzeby rozliczenia przewozu osób. 
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11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dodatkowych czynności administracyjno-biurowych 

związanych z zarządzaniem transportem oraz logistyką.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania telefonicznego lub mailowego, lub pisemnego 

Zamawiającego o nieobecności uczestników w miejscu odbioru, a także innych czynników mających wpływ na 

realizację zamówienia. 

13. W przypadku awarii pojazdu przewożącego uczestników lub innej nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej 

wykonanie przewozu, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy lub podstawienia na własny koszt i ryzyko 

zastępczego pojazdu tej samej klasy w czasie nie dłuższym niż 1 godzina. 

14. W przypadku braku możliwości zorganizowania transportu zastępczego w danym dniu Wykonawca pokryje 

koszty zorganizowania transportu zastępczego przez udzielającego zamówienie. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej do trasy liczby kierowców. Kierowca musi 

posiadać uprawnienia do przewozu osób na terenie kraju – zgodnie z ustawa z dnia 6 września 2001r. o 

transporcie drogowym (Dz.U z 2019r., poz. 2140 z późn.zm.). 

16. Wykonawca ponosi koszty przejazdu autostradami, koszty postoju na płatnych parkingach oraz wszelkie inne 

opłaty związane z transportem i niezbędne do wykonywania usługi, łącznie z dojazdem do miejsca rozpoczęcia 

wyjazdu. Wykonawca we własnym zakresie ponosi również koszty delegacji, wyżywienia oraz noclegu 

kierowców. 

 

 

§ 2 

Okres obowiązywania niniejszej umowy ustala się od dnia od ………. do ……… r. 

 

§ 3 

Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie uprawnienia przewidziane prawem do wykonania usług objętych niniejszą 

umową, a w szczególności posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego osób oraz odpowiednią wiedzę 

i doświadczenie.  

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi przy użyciu następującego pojazdu:  

 

-  …………………………………………………………………… 

 

2. Pojazd, o którym mowa w ust. 1 musi posiadać aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC, 

zapewniające wykonanie przewozów w odpowiednich warunkach bezpieczeństwa, higieny i wygody oraz 

winien być wyposażony w miejsce do przewozu co najmniej dwóch wózków inwalidzkich w sposób 

zapewniający bezpieczny transport osób w wózku.  

3. Przewóz powinien być realizowany zgodnie z ustawą Prawo przewozowe i ustawą Prawo o ruchu drogowym. 

4. Zamawiający w trakcie wykonywania przedmiotu umowy dopuszcza świadczenie usług przez pojazd 

wyposażony w jedno miejsce do przewozu wózka inwalidzkiego w przypadku, gdy tylko jedna osoba na danej 

trasie wymagałaby takiego przewozu. Zmiana pojazdu w takim przypadku jest dopuszczalna wyłącznie na 

pisemny wniosek Wykonawcy wraz z załączoną do niego dokumentacją zaproponowanego pojazdu 

Wykonawcy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na używanie wnioskowanego pojazdu. 

Wyrażenie zgody na dowożenie pojazdem ze zmniejszoną liczbą miejsc do przewozu wózków inwalidzkich nie 

wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu. W przypadku jednak powstania konieczności dowozu 

dwóch osób na wózkach inwalidzkich na danej trasie, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług 

pojazdem wskazanym w ust. 1, tj. wyposażonym w miejsce do przewozu co najmniej dwóch wózków 

inwalidzkich. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu kserokopii dokumentów, potwierdzających 

dokonanie okresowych przeglądów oraz posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC pojazdów.  



 

 

 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

6. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi w taki sposób, aby czas przebywania osób w podróży był jak 

najkrótszy, a nadto winien uwzględniać to, aby przewożeni uczestnicy mogli punktualnie rozpocząć zajęcia i 

bez zbędnego oczekiwania na nie, a nadto aby po ich zakończeniu byli odwożeni bez zbędnego oczekiwania. 

Usługi przewozowe będą odbywać się najkrótszą trasą z domu do Dziennego Domu Opieki Medycznej w 

Sycowie  i po skończonych zajęciach z Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sycowie do domu.  

7. Dzienną liczbę przejechanych kilometrów w ramach wykonania przedmiotu umowy strony określają na ok. 200 

km. Liczba kilometrów, o której mowa wyżej może ulec zmianie po wcześniejszym uzgodnieniu zmian 

z Zamawiającym.  

8. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, 

w przypadku wydłużenia trasy spowodowanego ewentualnymi objazdami i czasowymi utrudnieniami na 

drogach, a także remontami dróg.  

 

§ 5 

1. Z tytułu realizacji usługi, o której mowa w § 1, strony ustalają wynagrodzenie brutto w wysokości ……….. zł (  

słownie  ……………………………………………………………………………………….).  

Z tytułu realizacji usługi, o której mowa w § 1, strony ustalają wynagrodzenie brutto w wysokości ……….. zł (  

słownie  ……………………………………………………………………………………….) za  każdy 

przejechany 1 km w sposób zgodny z niniejszą umową.  

Z tytułu realizacji usługi, o której mowa w § 1, strony ustalają wynagrodzenie netto w wysokości ……….. zł (  

słownie  ……………………………………………………………………………………….).  

Z tytułu realizacji usługi, o której mowa w § 1, strony ustalają wynagrodzenie netto w wysokości ……….. zł (  

słownie  ……………………………………………………………………………………….) za  każdy 

przejechany 1 km w sposób zgodny z niniejszą umową.  

2. Podana w ust. 1 cena brutto i netto za 1 km przewozów będzie obowiązywała przez cały okres obowiązywania 

niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca rozliczany będzie na podstawie rzeczywistej liczby przejechanych 

kilometrów wg stawki wskazanej w umowie na realizację usługi. Wykonawca rozpocznie naliczanie kilometrów 

z chwilą wyjazdu z Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sycowie lub z bazy postojowej (pod warunkiem, że 

odległość z bazy postojowej do miejsca odbioru pierwszego pasażera nie będzie dalsza niż z siedziby Dziennego 

Domu Opieki Medycznej w Sycowie). Następnie doliczy kilometry na trasie przejazdu pomiędzy kolejnymi 

uczestnikami. Naliczanie zakończy się z chwilą powrotu do Dziennego Domu Opieki Medycznej lub bazy 

postojowej z ostatnimi uczestnikami Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sycowie przy zachowaniu 

warunków określonych w niniejszym ust. Podobna sytuacja będzie miała miejsce po południu przy odwożeniu 

uczestników z Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sycowie do ich domów. Zamawiający może zapłacić 

Wykonawcy za powrót do siedziby Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sycowie lub bazy postojowej (pod 

warunkiem, że odległość od bazy postojowej do miejsca odwiezienia ostatniego pasażera nie będzie dalsza niż 

do siedziby Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sycowie). Zamawiający nie ponosi kosztów za powrót rano 

z siedziby Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sycowie do bazy postojowej, ani za przyjazd popołudniu z 

bazy postojowej do siedziby Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sycowie. 

4. Wykonawca przez okres obowiązywania umowy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przebiegu 

pojazdów na potrzeby rozliczenia usługi przewozu osób. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania telefonicznego lub mailowego, lub pisemnego 

Zamawiającego o nieobecności uczestników w miejscu odbioru, a także innych czynników mających wpływ 

na realizację zamówienia. 

 

§ 6 

1. Rozliczenie za wykonanie usługi następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur 

wystawionych przez Wykonawcę – po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego i za faktycznie 

wykonane przewozy.  

Do faktury należy załączyć potwierdzenia wydane przez placówkę wymienioną w § 1, określające ilość dni 

wykonanych przewozów w miesiącu wraz z podpisem osoby upoważnionej i pieczęcią placówki, do której 

dokonywany będzie dowóz uczestników. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w terminie 60 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z potwierdzeniami, o których mowa w ust. 1.  

 

§ 7 

Wykonawca zobowiązuje się do:  
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1) realizacji usługi transportowej zgodnie z wymaganiami określonym w SIWZ stanowiącej załącznik do niniejszej 

umowy, 

2) posiadania sprawnych (bez względu na warunki atmosferyczne) środków transportu wraz z homologacją 

i aktualnym ubezpieczeniem OC,  

3) zatrudniania kierowców posiadających wymagane przepisami prawa kwalifikacje,  

4) nie przewożenia w pojeździe jakichkolwiek innych osób niż wskazanych na wykazie dostarczonym przez 

Zamawiającego. Zmiana wykazu dowożonych osób nie stanowi zmiany warunków umowy i może być 

dokonana przez przedstawiciela Zamawiającego w każdym czasie poprzez wręczenie kierowcy 

zaktualizowanego wykazu lub przesłanie go na adres Wykonawcy.  

5) utrzymania pojazdu umożliwiającego prawidłowe wykonywanie umowy oraz utrzymania go 

w stanie technicznym i sanitarnym odpowiadającym przewozowi uczestników DDOM w Sycowie. Przed 

przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca prześle Zamawiającemu wykaz pojazdów używanych do 

realizacji zamówienia, a także będzie przekazywał pisemną informację o każdej zmianie pojazdu, w 

przypadkach określonych niniejszą umową,  

6) wykonania usług przewozowych pojazdami przeznaczonymi do realizacji przewozów oznaczonymi w sposób 

określony w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 poz. 1260 

ze zmianami),  

7) przestrzegania punktualności oraz do podstawiania pojazdów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,  

8) przestrzegania zakazu palenia tytoniu w pojazdach oraz w ich pobliżu, 

9) w razie konieczności do udzielania bezpłatnej pomocy przez kierowcę przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, 

oraz w razie potrzeby do odprowadzenia uczestnika do domu, 

10) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków transportu uczestników, 

11) podstawienia pojazdu pod DDOM w Sycowie w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od zgłoszenia i transport 

uczestników w godzinach funkcjonowania DDOM w Sycowie (pomiędzy 8 a 16) do wskazanego miejsca (np. 

przychodnia, szpital, miejsce zamieszkania) jeśli pojawi się taka potrzeba. 

  

§ 8 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania dodatkowych przeglądów stanu technicznego pojazdu, niezależnie od 

przeglądów dokonywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Niezależnie od tego upoważniony 

pracownik Zamawiającego może kontrolować czy usługi wykonywane są zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

W tym celu Wykonawca umożliwi pracownikowi Zamawiającego lub upoważnionej przez niego osobie wstęp do 

pojazdu i bezpłatny przejazd w charakterze obserwatora.  

 

§ 9 

1. Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy z jednodniowym wyprzedzeniem o planowanym 

lub mogącym wystąpić ograniczeniu liczby kursów – dowozów i odwozów lub zmianach w planie dowozów. 

Informacja może zostać przekazana telefonicznie lub pocztą elektroniczną.  

2. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym 

fakcie Zamawiającego oraz zapewnić w ciągu 60 minut zastępczy środek transportu o zbliżonej liczbie miejsc 

siedzących. W przypadku nie spełnienia tego warunku Wykonawca pokryje koszty, jakie musiał ponieść 

Zamawiający z tego powodu, w celu zapewnienia ciągłości dowozów i odwozów.  

3. Koszty dojazdu Wykonawcy do miejsca rozpoczęcia trasy i zjazdu po zakończeniu dowozów nie obciążają 

Zamawiającego.  

 

§ 10 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy dotyczących wykonania jej przedmiotu 

w przypadku:  

a) wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

b) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,  

c) możliwych odstępstw od podanego harmonogramu przewozów uzależnionych od zmiany planów zajęć, liczby 

uczestników, likwidacji Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sycowie, odpracowywania dni wolnych, zmiany 

trasy itp.  

d) wystąpienia zmian przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na zakres 

lub termin wykonania przedmiotu umowy, 

e) cofnięcia lub wygaśnięcia licencji Wykonawcy na krajowy transport drogowy.  

Zamawiający dokona powyższych zmian uwzględniając powyższe okoliczności.  
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§ 11 

1. Strony ustalają, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy przez 

Wykonawcę naliczane będą kary umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) w przypadku nieterminowego wykonania usług określonych w § 1 z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości  1% miesięcznego wynagrodzenia brutto należnego w miesiącu 

nieterminowego wykonania usług w każdym przypadku i za każde rozpoczęte 30 minut opóźnienia w 

wykonaniu usługi w stosunku do ustalonego terminu w harmonogramie, o którym mowa w § 1 niniejszej 

umowy,  

b) w przypadku opóźnienia przekraczającego 60 minut w podstawieniu pojazdu zastępczego w razie 

wystąpienia awarii - w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia brutto należnego w miesiącu 

wystąpienia opóźnienia za każdy przypadek opóźnienia,  

c) w przypadku opóźnienia przekraczającego 60 minut w podstawieniu pojazdu w godzinach funkcjonowania 

DDOM w Sycowie w razie potrzeby transportu uczestników do wskazanego miejsca m. in. przychodni, 

szpitala, domu - w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia brutto należnego w miesiącu wystąpienia 

opóźnienia za każdy przypadek opóźnienia,  

d) w przypadku podstawienia samochodu niesprawnego technicznie - w wysokości 3% miesięcznego 

wynagrodzenia brutto należnego w miesiącu, za każdy taki przypadek,  

e) w przypadku podstawienia samochodu nie spełniającego wymagań wynikających z umowy - w wysokości  

3% miesięcznego wynagrodzenia brutto należnego w miesiącu podstawienia pojazdu niespełanijącego 

wymagań za każdy przypadek, 

f) w każdym przypadku podstawienia samochodu innego niż wymieniony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bez 

uprzedniego pisemnego poinformowania o tym Zamawiającego ze wskazaniem przyczyn podstawienia 

innego pojazdu i uzyskania na powyższe zgody Zamawiającego - w wysokości  500,00 zł, 

za każdy taki przypadek.  

3. W przypadku gdy wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej szkoły Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.  

4. Kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

za świadczone usługi.  

 

§ 12 

1. Zamawiający ma prawo stałej kontroli funkcjonowania przewozów i prawidłowości świadczonych usług na 

trasach objętych niniejszą umową.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwości wypowiedzenia niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w 

przypadku:  

a) gdy Wykonawca rażąco narusza postanowienia umowy, a zwłaszcza jeżeli Wykonawca korzysta z taboru 

zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu uczestników, nie przestrzega ustalonego harmonogramu dowozów 

i odwozów lub jeśli w inny sposób spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa osób,  

b) Wykonawca powierzył bez pisemnej zgody Zamawiającego wykonania niniejszej umowy innemu 

podmiotowi,  

c) jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca dokona wymiany taboru na tabor o gorszych 

parametrach niż oferowane,  

d) trzykrotnego opóźnienia w realizacji poszczególnych kursów lub niewykonania kursów.  

 

§ 13 

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. 

Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę. 

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku 

rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to 

miejsce innej osoby.  

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje 

się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 

wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika                                za wynagrodzeniem”.  
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1. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

1) wszystkich osób wykonujących czynności kierowcy bezpośrednio wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia. 

Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę i podwykonawcę wymagań, o których 

mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:  

Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę 

wymagania, w szczególności poprzez żądanie przedłożenia, na każde żądanie, w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie: 

1) oświadczenia 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, 

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (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 29 sierpnia 1997 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. 

3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy. 

4) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych.  

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę, Zamawiający naliczy kary 

umowne, których wysokość została szczegółowo określona we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do siwz. 

Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących 

do zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli 

sposobu wykonania tego obowiązku. 

 

§ 14 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

 

§ 15 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawo Zamówień Publicznych oraz 

Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 16 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

Zamawiający:                                                                                              Wykonawca:  

 

 

 

 


