Załącznik nr 9
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Nr sprawy: 14/2019

WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ……………… 2019 roku w Chełmży pomiędzy Powiatem Toruńskim,
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, NIP: 956-20-86-885, działającym poprzez jednostkę
organizacyjną: Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Hallera 25, 87-140 Chełmża,
reprezentowanym przez ……………….……, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
a

………………………………………………………………………………………………………….

z siedzibą w ………………………………………..……………, NIP: ……………………………..,
REGON: ……………….……….., KRS: ……………………………….., reprezentowany przez
……………………………………………………………………………..………………...……..…...…,
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”.
W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego w dniu ………….. 2019 r., znak sprawy:
14/2019, wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Prawo zamówień publicznych, tj. 221.000 euro zgodnie § 1 pkt. 2 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz
konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479), została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada wszelkie decyzje i pozwolenia wymagane przez przepisy prawa do należytego
wykonywania przedmiotu umowy,
2) będzie realizował niniejszą umowę z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,
3) posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności niezbędne do należytego wykonania
przedmiotu umowy,
4) dysponuje warunkami technicznymi wystarczającymi do wypełnienia zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy.

§ 2.
1. Treść niniejszej umowy określają wspólnie wymienione niżej dokumenty wg następującego
pierwszeństwa:
1) Umowa,
2) Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
3) SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
4) Oferta Wykonawcy.
2. Wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie
wyjaśniające. W przypadku powstania niedających się pogodzić niezgodności pierwszeństwo
mają dokumenty zgodnie z wyżej wymienioną kolejnością.

3. Załączniki wymienione w umowie stanowią jej integralną część.
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2.
3.

4.

5.

§ 3.
Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożonej w postępowaniu
Oferty, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą
na dowozie uczestników ŚDS na zajęcia z miejsca zamieszkania do placówki i odwóz
z placówki do miejsca zamieszkania, zgodnie z wymogami Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością,
zgodnie z treścią niniejszej umowy, oraz zgodnie z przepisami prawa mającymi
zastosowanie do usług świadczonych w ramach niniejszej umowy, wymogami SIWZ i treścią
oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy.
Dowóz i odwóz będzie świadczony zgodnie z Harmonogramem opracowanym przez
Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego. Szczegóły dotyczące Harmonogramu
zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.
Szacuje się roczny przebieg kilometrów w liczbie 79.124 km. Zamawiający wskazuje, iż jest
to ilość szacunkowa, służąca wyłącznie pomocniczo do przygotowania oferty i w razie
zmiany ilości kilometrów na mniejszą lub większą, nie może być to podstawą roszczeń
ze strony Wykonawcy.

§ 4.
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia określonego niniejszą
umową w terminie od 01 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r.
§ 5.
1. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy
zobowiązuje się w szczególności do:
1) codziennego od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych dowożenia
uczestników ŚDS zgodnie ze złożoną ofertą na godzinę 800 zgodnie z harmonogramem,
2) codziennego od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych odwożenia
uczestników ŚDS zgodnie ze złożoną ofertą od godziny 1400 zgodnie z harmonogramem,
3) podejmowanie czynności niezbędnych do bezpiecznego przewozu uczestników oraz
zabezpieczających prawa Zamawiającego w trakcie wykonywania zamówienia,
4) realizacji przewozów zgodnie z rozkładem dowozów zaakceptowanym przez
Zamawiającego,
5) przedkładania miesięcznego zestawienia (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy)
z realizacji świadczonych usług za dany miesiąc do 7 (siódmego) dnia następnego
miesiąca, dokument ten będzie stanowił załącznik do faktury;
6) dysponowania pojazdami sprawnymi technicznie i posiadającymi aktualne badania
techniczne dopuszczające do ruchu, umożliwiające należytą realizację zamówienia,
7) nadzorowania i realizowania procedur związanych z kontrolą stanu technicznego
pojazdów,
8) ubezpieczenia pojazdów,
9) zapewnienia przewożonym uczestnikom ŚDS właściwych warunków bezpieczeństwa
przewozu,
10) w przypadku awarii pojazdu do podstawienia samochodu zastępczego.

§ 6.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za 1 km
przewozu, w wysokości:
a) Cena netto za 1 kilometr - ………………………………….………………..zł
b) Podatek VAT za 1 kilometr w kwocie - ……………………….……………zł
c) Cena brutto za 1 km przewozu - ……………………………………………zł
2. Szacunkowe ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie umowy wyniesie:
(cena brutto za 1 km przewozu ……………………………….zł x szacunkowa ilość km (79.124) =
…..……………………………………………………………………………………..…...……… zł brutto
(słownie:……………………………………………………………………………………………....……).
3. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie
fakturami wystawionymi w okresach miesięcznych, a podstawą płatności będzie iloczyn ceny
za 1 km przewozu i rzeczywistej ilości wykonanych kilometrów w dniach, w których były
realizowane przewozy uczestników ŚDS w danym miesiącu.
4. W przypadku niewykonania usługi w danym miesiącu wynagrodzenie się nie należy.
5. Płatności dokonywane będą na rachunek Wykonawcy w ciągu ……………………………
(słownie: ……………………………………………………………..) dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na konto:
…………………………………………………………………………………………………………,
(konto posiada / nie posiada dołączony rachunek VAT na potrzeby mechanizmu podzielonej
płatności – split payment).
6. Faktura wraz z dołączonym zestawieniem miesięcznym jako załącznikiem do faktury
powinna zostać wystawiona w następującej formie:
NABYWCA: Powiat Toruński
ODBIORCA: Środowiskowy Dom
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
Samopomocy w Chełmży
NIP: 956-20-86-885
ul. Hallera 25, 87-140 Chełmża
7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby
reprezentującej Zamawiającego.
8. Zobowiązuje się Wykonawcę do przedłożenia ostatniej faktury w roku wraz z wymaganymi
dokumentami za miesiąc grudzień w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia.
9. Cena jednego kilometra, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy jest stała i nie może ulec
zmianie przez cały okres trwania umowy z wyjątkiem urzędowych zmian w obowiązujących
przepisach podatkowych, w tym zmiany stawki podatku VAT.
§ 7.
Zamawiającemu kary

1. Wykonawca zapłaci
umowne w następujących wypadkach
i wysokościach:
1) Opóźnienia w dowozie uczestników do ośrodka za każdą godzinę w danym miesiącu
kalendarzowym łącznie – w wysokości 1% wartości faktury za dany miesiąc;
2) Opóźnienia w odwozie uczestników z ośrodka za każdą godzinę w danym miesiącu
kalendarzowym łącznie – w wysokości 1% wartości faktury za dany miesiąc;
3) Odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 2
umowy;
4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności – w wysokości 5% wartości
faktury za każdy miesiąc, którego dotyczą nieprawidłowości do czasu przedstawienia
dokumentów potwierdzających zatrudnienie.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość otrzymanych kar umownych do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
3. Kary umowne należne Zamawiającemu mogą zostać przez niego potrącone
z wynagrodzenia Wykonawcy, choćby nie było to jeszcze wymagalne.
4. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki wynikające z niniejszej
umowy niezgodnie z obowiązującymi przepisami, lub w sposób rażący naruszy
postanowienia niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie usług
objętych umową innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze).
§ 8.
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy, w całości lub w części.
2. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania umowy podwykonawców.
§ 9.
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o następujących okolicznościach:
1) w przypadku nieuzasadnionego nierozpoczęcia realizacji umowy,
2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji umowy,
3) w przypadku realizacji umowy niezgodnie z Harmonogramem przewozów,
4) jeżeli Wykonawca stał się niewypłacalny, zostało wszczęte postępowanie układowe lub
likwidacyjne wobec Wykonawcy;
5) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu
tych obowiązków,
6) w przypadku wielokrotnego niespełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać wskazanie przyczyny odstąpienia.
3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych oraz zlecenia wykonania zastępczego określonego w niniejszej umowie.
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§ 10.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących czynności
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez niego wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
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 ust. 1 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
1) 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;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio 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 obowiązującymi przepisami 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) 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;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę dowód
potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z właściwymi przepisami.
5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez Wykonawcę
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako jego
niespełnienie.
§ 11.
Zmiany w treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
§ 12.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy – Prawo przewozowe, o transporcie drogowym i Prawo zamówień
publicznych.
§ 13.
1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Strony
polubownie. Próba osiągnięcia rozwiązania polubownego będzie uważana za niedoszłą
do skutku od momentu, gdy jedna ze Stron poinformuje o tym pisemnie drugą Stronę.
2. Jeśli rozwiązanie polubowne nie będzie możliwe, spór zostanie rozstrzygnięty przez
właściwy sąd powszechny w Toruniu.

§ 14.
Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
Załącznik nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy.
§ 15.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WZORU UMOWY
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pracownika ŚDS

