
Załącznik Nr 7 
UMOWA Nr .................(projekt) 

 
zawarta w dniu .......................................... roku pomiędzy: 
Powiatem Szydłowieckim, 26-500 Szydłowiec, REGON 670223215, NIP 7991963340, 
reprezentowanym przez: 
1. ………………………………………………….. 
2. ………………………………………………….. 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - …………………………………………………………... 
zwanym w dalszej  części umowy „Zamawiającym” 
a  
................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
reprezentowaną przez : 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą’’ 
 
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na realizację „Zad………………………………………….……………………” 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) opublikowanym w Biuletynie 
Zamówień Publicznych poz. ………………..… z dnia …………….... oraz na stronie internetowej 
Zamawiającego, zawarto umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać na rzecz Zamawiającego stałego 
przewozu uczniów niepełnosprawnych do : 

1) Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Szydłowcu  
2) Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szydłowcu 
3) Publicznej Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Szydłowcu  
4) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu 
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz przyjęta oferta Wykonawcy stanowią 

integralną część niniejszej umowy. 

 
§ 2 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie i odwozie uczniów 
niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Szydłowcu, Publicznej 
Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szydłowcu, Publicznej Branżowej Szkoły 
Specjalnej I Stopnia w Szydłowcu, Centrum Kształceni Zawodowego i Ustawicznego  
w Szydłowcu  w terminie od 03.09.2018 r. do dnia 21.06.2019 r. 
 

2. Przewozy obejmują wyjazd ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, przejazd wyznaczoną 
trasą, przybycie do wyznaczonej szkoły w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć 
lekcyjnych, oraz odwiezienie uczniów po zajęciach do miejscowości w których mieszkają. 
Wyszczególnienie godzin dowozu i odwozu do szkół zostanie ustalone po podpisaniu umowy.  

 
§ 3 

Dowóz odbywał się będzie codziennie za wyjątkiem dni wolnych od nauki zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji 
roku szkolnego( Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz.432 z późn. zm.), oraz zarządzeniem dyrektora szkoły 
w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 
 

§ 4 
Plan dowozu tj. trasa, godziny odjazdu z poszczególnych miejscowości oraz liczba dzieci 
z tych miejscowości stanowiący załącznik Nr 1 do Umowy zostaje ustalony przez Zamawiającego  
i przedstawiony Wykonawcy. 

§ 5 
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przewóz własnym środkiem transportu, w sposób 

zapewniający maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych uczniów, 
zagwarantowanie im bezpieczeństwa podczas wsiadania, przewozu i wysiadania w tym 
ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.  



2. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy stan techniczny pojazdów użytych do wykonania 
usługi. 

3. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przewożonych dzieci ze wszystkimi skutkami z tego 
wynikającymi. 

4. W przypadku zaistnienia konieczności dowozu uczniów na wózku inwalidzkim Wykonawca 
własnym staraniem i na własny koszt dostosuje pojazd do przewożenia wózków inwalidzkich, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami o przewozie osób niepełnosprawnych.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do szczególnego oznakowania pojazdu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługi terminowo, w stopniu umożliwiającym uczniom 
planowy udział w zajęciach szkolnych. 

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie usługi lub opóźnienie pojazdów 
w przypadkach niezależnych od Wykonawcy (gołoledź, nie przejezdność dróg, silne mrozy poniżej 
-20 stopni C) 

8. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów podczas przejazdu – dopuszcza się ,aby uczniowie wsiadali              
i  wysiadali z pojazdu poza przystankami komunikacji publicznej, ze względów bezpieczeństwa w 
miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii pojazdu lub innych nieprzewidzianych 
okoliczności wykonać usługę zastępczą , aby dowóz dzieci mógł odbyć się terminowo.  

10.  O każdej zmianie samochodu Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu w dniu, w którym ta zmiana nastąpiła. Samochód 
zastępczy powinien posiadać aktualne, ważne badanie techniczne, a rok produkcji  nie powinien 
być starszy niż rok produkcji samochodu wykazany w ofercie. 

11.  W przypadku podstawienia samochodu zastępczego, starszego Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300 zł za każdy dzień korzystania z tego samochodu. 

12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każde opóźnienie 
powyżej 15 minut przyjęcie ucznia z punktu odbioru (miejsce zamieszkania, szkoła),  

13.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wartości brutto faktury za 
miesiąc poprzedni za niewykonanie każdego kursu; za kurs uważa się kurs dotyczący każdego 
ucznia: dom – szkoła lub szkoła – dom 

14.  Wykonawca świadczyć będzie usługi własnymi środkami lokomocji, które spełniają wszelkie 
wymogi do przewozu dzieci. 

15.  Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby dowożonych uczniów w czasie trwania roku 
szkolnego. Zmiana liczby uczniów nie wpływa na wynagrodzenie Wykonawcy i nie stanowi zmiany 
umowy. 

§ 6 
Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy 
„…………………………………………………………………………………………………………………..” 
wynagrodzenie ogółem w wysokości ……………………… złotych netto (słowie: ………..……… 
złotych) plus obowiązujący podatek VAT (…………….…%) tj. brutto ………………………… złotych 
(słowie: …………………………………………………………………………………. złotych)  
Zapłata za wykonana usługę dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy w okresach 
miesięcznych w terminie 14 dni od daty złożenia faktury przez Wykonawcę na: NABYWCA (Podatnik): 
Powiat Szydłowiecki, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec 
NIP: 7991963340, REGON: 670223215, 
OBDIORCA (Płatnik): Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kościuszki 39, 26-500 
Szydłowiec. 

§ 7 
Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać je będzie 
odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach. 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 
1) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy  

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 
2) za każdy dzień opóźnienia w dostawie sprzętu stanowiącego przedmiot umowy  

w wysokości 0,1%  wartości umowy brutto. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku: 
1) Odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto 
§ 8 

Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 
 
 



 
§ 9 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem, że zgodnie a art. 144 ustawy 
Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące 
realizacji kursu w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 

1) zmiany ilości dowożonych uczniów, 
2) zmiany adresu zamieszkania ucznia wskazanego w umowie dowozu lub szkoły do której 

uczęszcza 
3) w razie zaistnienia po dacie zawarcia umowy zdarzeń niezależnych od stron 
 

§ 10 
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 03.09.2018 r. do dnia 21.06.2019 r. 

 
§ 11 

1. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć z chwilą zawarcia umowy 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. Wykonawca nie może dochodzić od 
Zamawiającego jakiegokolwiek odszkodowania ponad kwotę, o której mowa w zdaniu 
poprzednim. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 
może od umowy odstąpić w całości lub części po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 
należytego wykonania umowy i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu, jednakże nie 
dłuższego niż 7 (siedem) dni, z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy w przypadku 
bezskutecznego upływu tego terminu. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w trybie natychmiastowym (bez 
potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu) w razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu 
przedmiotu umowy przekraczającego 15 dni w stosunku do terminu wynikającego z umowy. 

5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub części w trybie natychmiastowym 
w przypadku gdy: 

1) otwarte zostało postępowanie likwidacyjne Wykonawcy 
2) Wykonawca popadł w stan upadłości 
3) Wykonawca został wykreślony z właściwej ewidencji lub rejestru, 
4) dokonano zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu 
zdarzeń, o których mowa w ust. 5. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części, Wykonawca sporządzi przy udziale 
Zamawiającego protokół zaawansowania realizacji umowy według stanu na dzień odstąpienia od 
umowy.  

8. Wynagrodzenie za wykonaną cześć przedmiotu umowy, zostanie obliczone w oparciu o protokół 
zaawansowania realizacji umowy.  

9. Odstąpienie od umowy nie ogranicza w żaden sposób uprawnienia Zamawiającego do 
dochodzenia kar umownych i odszkodowania przewyższającego kary umowne zgodnie  
z przepisami Kodeksu Cywilnego.  

§ 12 
1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) 
Wykonawca lu Podwykonawca zobowiązuje się zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby 
wykonujące czynności kierowcy. Zatrudnienie musi trwać nie krócej niż przez okres realizacji 
umowy określony w § 2 ust.1. 

2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 
krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów  
o pracę zawartych z pracownikami wykonującymi czynności opisane w ust. 1. Przedłożone kopie 
umów o pracę powinny być poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem  
i określać: imię i nazwisko pracownika, okres zatrudnienia, wymiar czasu pracy. Pozostałe dane 
Wykonawca ma obowiązek zanonimizowania. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami  
o ochronie danych osobowych 

3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami  
w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2, będzie traktowane jako 



niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności opisane w ust.  
1 na podstawie umowy o pracę i może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ust. 1. Zmiana ta nie stanowi zmiany niniejszej umowy. W przypadku zmiany osób 
Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych 
z pracownikami. Przepis ust. 2, ust. 3 i ust. 4 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 13 
Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu 
ani cesji. 

§ 14 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, 
informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Szydłowiecki 
z siedzibą w Szydłowcu, plac M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – usługi – pn. „……………………………” 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zawarciem, realizacją oraz egzekucją umowy. 

3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm. ), dalej „ustawa 
Pzp”. 

4. Wszelkie dane powierzone przez wykonawcę będą przechowywane przez okres wynikający 
z zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z póżn. zm.), Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz.U.UE.L.2013.347.320), Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu (Dz.U.UE.L.2014.187.1) lub umowy o dofinansowanie projektu 
współfinansowanego ze środków zewnętrznych. 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp. 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7. Posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 



§ 16 
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy 

pisemnej, w postaci aneksu do umowy, zaakceptowanej przez obie strony. 
3. Ewentualne spory powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie poddają 

rozstrzygnięciu sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego. 
4. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

 
§ 17 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
Załącznik nr 1- Plan dowozu uczniów.   
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 


