PN/12/2019/UM

Załącznik nr 4 do SIWZ
Umowa - wzór

zawarta w Mikołowie w dniu ………………………….. pomiędzy:
Gminą Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16,
NIP: 635-18-05-347
reprezentowaną przez Burmistrza Mikołowa,
w imieniu którego działa Zastępca Burmistrza Miasta – …………………….
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
……………………………………………
……………………………………………
zwanym w treści WYKONAWCĄ
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018. poz. 1986),
strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
Przedmiotem zamówienia jest Dowóz dzieci będących uczniami mikołowskich szkół podstawowych na
basen. (zgodnie z wykazem tras opisanych w załączniku nr 1 do Umowy)
2. Przewozy będą wykonywane w okresie trwania roku szkolnego w dniach zajęć szkolnych według rozkładu
uzgodnionego z Zamawiającym.
3. Usługa świadczona będzie w wybrane dni tygodnia w okresie od 1 października 2019 roku do 20 grudnia 2019 roku.
4. Szacunkowa łączna długość przejazdu wynosi około 3154 km (348 kursów) w okresie świadczenia usługi.
5. Do zamówienia nie bierze się pod uwagę przebiegu pojazdów do miejsca świadczenia usługi. Ewentualne koszty z tym
związane Wykonawca powinien uwzględnić w oferowanej cenie jednostkowej.
6. Usługi powinny być świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej spełniającymi
wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny i kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia
do świadczenia tych usług.
7. W przypadku awarii autobusu Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zapewnienia na swój koszt zastępczego
środka transportu, w taki sposób aby nie powstały zakłócenia w realizacji dowozu uczniów.
8. Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w autobusie - odpowiednio dla danej trasy.
9. Liczby uczniów są wielkościami prognozowanymi i mogą się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w
organizacji roku szkolnego (np. skrócenie lekcji czy zamknięcie szkoły). Wykonawca powinien dostosować się do
zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego.
11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Umowy
1.

1.
2.
3.

§2
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę, o której mowa w §1 zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.
Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zapoznał się z warunkami określonymi w "specyfikacji istotnych warunków
zamówienia", zawierającej m.in. istotne postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz że są wprowadzone do
niniejszej umowy i są wiążące.
Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.
§3
Terminy wykonania zamówienia

1.
2.

1.
2.
3.
4.

W wybrane dni tygodnia od podpisania umowy (nie wcześniej jednak niż od 1.10.2019r.) do 20.12.2019r
w dniach zajęć szkolnych według rozkładu uzgodnionego z Zamawiającym.
Czas podstawienia pojazdu zastępczego: max. 20 minut
§4
Cena jednostkowa w roku 2019 za 1 km wynosi ……..zł, i obowiązuje przez cały czas trwania umowy (Stawka
może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany stawki VAT i innych zmian wynikających z nowelizacji prawa krajowego).
Wysokość wynagrodzenia wykonawcy ustalana będzie w okresach miesięcznych w oparciu o ilość rzeczywiście
wykonanych i rozliczonych kilometrów i ceny jednostkowej za 1 km, o której mowa w ust. 1.
Całkowita kwota za wykonywanie usługi w trakcie trwania przedmiotowej umowy, nie może przekroczyć łącznie
kwoty brutto …………………………………………zł (słownie: ……………………………………….)
Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia, w szczególności roszczenia o zapłatę
wynagrodzenia uzupełniającego, z tytułu wykonania w ramach realizacji przedmiotu umowy mniejszego zakresu
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usług niż określono szacunkowo w rozdziale III ust. 6. SIWZ i otrzymania przez Wykonawcę wynagrodzenia w
kwocie niższej od całkowitej kwoty określonej w ust. 3 umowy
5.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi w danym miesiącu przedstawi Zamawiającemu
potwierdzone przez szkoły liczby dni przewozu uczniów w miesiącu którego faktura dotyczy, wraz z
fakturą/rachunkiem.
6.
Zmiana stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy, nie stanowi zmiany do umowy, a Wykonawca będzie
uprawniony do naliczania podatku VAT według zmienionych stawek, począwszy od daty ich obowiązywania.
7.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności oraz praw i obowiązków
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.
8.
Zamawiający wymaga następującego opisu faktury:
Gmina Mikołów z siedzibą 43-190 Mikołów, Rynek 16, NIP: 635-18-05-347,
9. Zamawiający po sprawdzeniu i zaakceptowaniu prawidłowego wystawionej faktury/rachunku wraz z załącznikami
dokona zapłaty na konto Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od jej zaakceptowania i podpisania bez zastrzeżeń
przez obie strony umowy protokołu zdawczo - odbiorczego.
10. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze.
11. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby
trzeciej.
§5
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy, który wykonuje przy pomocy
podwykonawców oraz innych podmiotów.
2. Zakres prac, które będą wykonywać podwykonawcy strony ustaliły w ofercie, o której mowa w § 2 ust. 3 Umowy.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

§6
Wykonawca realizujący zamówienie zobowiązany jest do zatrudnienia osób, kierowców na czas realizacji przedmiotu
zamówienia na umowę o pracę. Osoby te nie mogą figurować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
W przypadku zatrudnienia innej osoby niż wskazana w wykazie osób kierowanych do realizacji umowy, Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dane osoby celem weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na
Tle Seksualnym.
Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący wymienione w ust. 1 usługi z ramienia Wykonawcy będą w
okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 108 z późn. zm.).
Wykonawca, nie później niż do 14 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnianiu
w oparciu o umowę o pracę osób wykonujących czynności, wymienionych w pkt 1. oraz oświadczenie Wykonawcy
odnośnie wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 „RODO”.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny
z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania zamówienia oraz wnioskowania o przeprowadzanie kontroli
przez uprawnione podmioty (PIP, ZUS).
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 lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w
punkcie 1 czynności:
a) Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
b) Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 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 lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
•
Dokumenty te powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o
pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków.
5.
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 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 zgodnie z art. § 7 ust.2 ppkt.f ). 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
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niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 1. czynności.
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

1.

2.

1.

2.

§7
Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stronom przysługują kary umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a) 5 % wartości brutto umowy określonej w §4 ust. 3, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca;
b) 0,02% wartości brutto umowy za każdą godzinę opóźnienia przyjazdu dzieci do szkoły ale nie więcej niż 50%
wartości brutto umowy określonej w §4 ust. 3
c) 5 % wartości brutto umowy określonej w §4 ust. 3, gdy Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca zadeklarował
w załączniku nr 5 pojazd z danego roku produkcji (przez co uzyskał w ramach kryterium dodatkowe pkt) a do
realizacji zamówienia wykorzystywane są inne pojazd z wcześniejszego roku produkcji niż zadeklarowano.
d) w przypadku opóźnień w realizacji przewozu lub nie wykonania przewozu w wysokości uzależnionej od czasu
opóźnienia tj.:
•
w wysokości 25% odpłatności dziennej za opóźnienie 15-30 minut,
•
w wysokości 100% odpłatności dziennej za opóźnienie 30-120 minut ,
•
w wysokości 200% odpłatności dziennej za opóźnienie powyżej 120 minut, które uważa się za nie
zrealizowane.
•
Wykonawca nie będzie odpowiadał za opóźnienia spowodowane zjawiskami sił wyższych (huragan,
powódź, wypadek samochodowy spowodowany przez współuczestnika ruchu drogowego itp.).
e) w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 3 umowy , w przypadku
niepodstawienia transportu zastępczego w czasie wskazanym w §3 pkt.2 od momentu zgłoszenia. Ponadto
Wykonawca może zostać obciążony kosztami wynajmu zastępczego środka transportu.
f) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudniania Pracowników wykonujących usługi związane z kierowaniem
pojazdami na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości 2.250,00zł
brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
Zamawiający zapłaci kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego w wysokości 5% wartości brutto umowy określonej w §4 ust. 3 pomniejszonej o wartość
zrealizowanych usług.
Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekroczy wartość naliczonych
kar umownych, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie
cywilnym.
Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego w sytuacji, gdy
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów/ podwykonawców.
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i należności z przysługującego mu wynagrodzenia na
zasadzie wzajemnych wierzytelności.
§8
W sytuacji nierzetelnego wykonywania usługi, np. braku środka transportu w danym dniu, podstawienia
nieodpowiedniego środka transportu, rażącego, nieuzasadnionego spóźnienia lub braku dyspozycyjności
Zamawiający ma prawo zamówić na koszt Wykonawcy inny środek transportu, za wynajem którego zostanie
obciążony Wykonawca.
W sytuacjach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo obniżyć proporcjonalnie
wynagrodzenie, jak również ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.
§9
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy:
1) ze skutkiem natychmiastowym – w przypadku trzykrotnego opóźnienia powyżej 30 minut;
2) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a. powtarzających się uchybień oraz skarg ze strony korzystających w zakresie wykonywania usługi związanych z
dowożeniem i zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom.
b. wykonywanie usług przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
c. wykonywanie usług sprzętem nie spełniających wymaganych warunków technicznych, w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami prawa, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych
osób,
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
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wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Poza przypadkami, o których mowa powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli
Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, albo nie kontynuuje jej
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 10 tygodni od upływu terminu zapłaty
określonego w niniejszej umowie,
§ 10
Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy jest ……………….., telefon służbowy …………………….
Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego jest ……………….., telefon służbowy …………………….
§11
1. Wykonawca oświadcza, iż od dnia zawarcia umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000,00 zł, łącznie oraz indywidualnie na każde
zdarzenie i zobowiązuje się do kontynuowania umowy ubezpieczenia przez cały okres realizacji zamówienia.
2. Przez cały okres realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany będzie do
przedstawienia dowodu zawarcia i kontynuowania umowy ubezpieczenia oraz opłacenia składki ubezpieczeniowej, na
warunkach określonych w ust. 1.
1.

1.

2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.

§12
Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie
aneksu, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
§13
W przypadku gdy wykonawca nie będzie realizował zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (np.
strajk pracowników oświaty) przewiduje się zapłatę za gotowość do realizacji zamówienia w wysokości obliczonej za
każdy dzień jako wartość 50% ceny za kilometr wskazanej w ofercie pomnożonej przez ryczałtową liczbę kilometrów
wskazaną dla każdej trasy osobno w zależności od liczby wykonanych kursów w danym dniu zgodnie z „Dziennikiem
przejazdów”:
•
trasa 1 – 11 km na 1 kurs
•
trasa 2 – 4 km na 1 kurs
•
trasa 3 – 20 km na 1 kurs
•
trasa 4 – 11 km na 1 kurs
•
trasa 5 – 20 km na 1 kurs
•
trasa 6 – 3 km na 1 kurs
•
trasa 7 – 8 km na 1 kurs
•
trasa 8 – 20 km na 1 kurs.
Np. dla trasy 1 kwota należności za jeden dzień nie wykonywania usługi z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego obliczona będzie jako wynik działania „1/2 x stawka za km x 11 km x liczba kursów w danym dniu”.
Tak obliczone wynagrodzenie będzie przysługiwało wyłącznie za dni nie realizowania usługi potwierdzone przez
Zamawiającego w formie pisemnej.
W przypadku wskazania przez Zamawiającego innej daty realizacji zamówienia jako zamiennej za dany dzień,
wynagrodzenie za nie realizowanie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nie przysługuje.
§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca przed podpisaniem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
formie ..............................................................., w wysokości równej 3% wartości złożonej oferty (brutto), co
stanowi kwotę ..........................zł (słownie: ..........................................).
Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu nastąpi w wysokości
70 % (wraz z odsetkami i po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku), w ciągu 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, potwierdzonego podpisanym przez obie
Strony bez uwag protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości
30% (wraz z odsetkami i po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku), zostanie zwrócona lub zwolniona nie później
niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§15
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Strony zgodnie z art. 28 RODO, powierzą sobie przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji niniejszej
umowy.
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2. Strony oświadczają, że gwarantują wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie
spełniało wymogi rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
3. Strony nie korzystają z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej
zgody drugiej strony. W przypadku ogólnej pisemnej zgody podmiot przetwarzający informuje administratora o
wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając
tym samym drugiej stronie możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.
4. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na dokumentowane polecenie administratora danych
osobowych – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
– chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot
przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje
administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny
interes publiczny.
5. Strony zapewniają, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do
zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
6. Strony podejmują wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO.
7. Jeśli ma to zastosowanie Strony przestrzegają warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o
których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.
8. Strony oświadczają, że biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, zapewnią sobie wzajemną pomoc poprzez
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane
dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
9. Strony uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne im informacje, pomagają administratorowi wywiązać się
z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
10. Strony po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji właściwego administratora
usuwają lub zwracają mu wszelkie dane osobowe oraz usuwają wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub
prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
11. Strony udostępniają właściwemu administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwiają sobie nawzajem przeprowadzanie audytów, w tym
inspekcji, i przyczynia się do nich.
12. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi
naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.
13. Każda ze stron odpowiada za szkody, jakie powstały w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania powierzonych
przez drugą Stronę danych osobowych.
14. Stronom przysługuje prawo kierowania zapytań do siebie na wzajem w zakresie prawidłowości wykonania obowiązków
dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie niniejszej umowy danych.
15. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia RODO.

1.
2.
3.
4.

§ 16
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla
Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych oraz przepisy
Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem art. 509 KC.
Wykonawca nie może dokonać przeniesieni: cesji, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego,
są względem Zamawiającego bezskuteczne.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do umowy nr ……………………
z dnia …………………..
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci będących uczniami mikołowskich szkół podstawowych na basen
– świadczenie usługi polegającej na dowozie autobusami, uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych w Mikołowie
na basen w trakcie zajęć szkolnych w roku szkolnym 2019/2020.
Przewozy będą wykonywane w okresie trwania roku szkolnego w dniach zajęć szkolnych według rozkładu uzgodnionego
z Zamawiającym.
Usługa świadczona będzie w wybrane dni tygodnia w okresie od 1 października 2019 roku do 20 grudnia 2019 roku.
Szacunkowa łączna długość przejazdu wynosi około 3154 km (348 kursów) w okresie świadczenia usługi. Do
zamówienia nie bierze się pod uwagę przebiegu pojazdów do miejsca świadczenia usługi. Ewentualne koszty z tym
związane Wykonawca powinien uwzględnić w oferowanej cenie jednostkowej.
Usługi powinny być świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej spełniającymi
wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny i kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do
świadczenia tych usług. Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w autobusie - odpowiednio
dla danej trasy. W przypadku awarii autobusu Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zapewnienia na swój
koszt zastępczego środka transportu, w taki sposób aby nie powstały zakłócenia w realizacji dowozu uczniów.
Liczby uczniów są wielkościami prognozowanymi i mogą się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający
zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji roku
szkolnego (np. skrócenie lekcji czy zamknięcie szkoły). Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o
której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego.
1.
2.

3.
4.
5.

Przywóz dzieci z placówki na zajęcia na basenie Pływalnia Aqua Plant w Mikołowie ul. Konstytucji 3 Maja 22 i odwóz
dzieci do placówki po zakończonych zajęciach;
Dzieci dowożone będą według odrębnego harmonogramu każdej placówki w wybrane dni od poniedziałku do piątku,
od podpisania umowy (nie wcześniej jednak niż od 1.10.2019r.) do 20.12.2019r w dniach zajęć
szkolnych według rozkładu uzgodnionego z Zamawiającym z wykluczeniem przerw świątecznych, ferii oraz
dni wolnych od nauki.
Liczba uczniów w trakcie roku szkolnego może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu z przyczyn nie leżących po stronie
zamawiającego (np. zmiany miejscowości zamieszkania ucznia).
Zamówienie nie obejmuje dojazdu autobusów do przystanków rozpoczynających trasy z siedziby Wykonawcy ani
powrotu pojazdów z przystanków kończących trasy.
Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania się do następujących warunków:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

6.

zapewnienia odpowiednich warunków bhp w czasie przewozów dzieci,
przestrzegania ustalonego rozkładu jazdy (rozkład kursów autobusów dopasowany do planu zajęć placówek
oświatowych Wykonawca ustali ostatecznie w porozumieniu z dyrektorami poszczególnych placówek).
autobusy powinny być dostosowane wielkością do ilości przewożonych na danej trasie dzieci, a także do
manewrowania w wąskich uliczkach gdy trasa takie obejmuje,
w autobusach drzwi przednie i tylne powinny być zamykane automatycznie, w przypadku drzwi otwieranych
ręcznie tylne drzwi powinny być zabezpieczone przed otwarciem przez uczniów w trakcie jazdy,
w okresie jesienno-zimowym autobusy powinny być ogrzewane, stopnie służące do wsiadania powinny zapewniać
bezpieczne wsiadanie i wysiadanie dzieci z pojazdu, w szczególności nie mogą być oblodzone i śliskie.
odpowiedniego oznakowania pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
poniesienia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą pojazdu, np. wynagrodzenia kierowcy, zakupu
paliwa, utrzymania w czystości pojazdu, ubezpieczenia OC i NW, przeglądów technicznych, napraw i innych
niezbędnych kosztów eksploatacyjnych,
zapewnienia obsługi pojazdu - kierowcy z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami oraz z aktualnymi
badaniami lekarskim. Kierowcy prowadzący pojazdy muszą wykazywać się odpornością psychiczną na nietypowe,
często głośne zachowanie dzieci oraz prowadzić pojazdy w sposób łagodny nie powodujący u dzieci choroby
lokomocyjnej.

Przewozy uczniów każdej szkoły na basen i z powrotem nie mogą być łączone między sobą – oznacza to bezpośredni
przejazd uczniów ze szkoły na basen bez dodatkowych przystanków. Nie wolno łączyć dowożenia uczniów kilku szkół
w jeden wspólny kurs.
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Wykaz tras:
Dowożenie uczniów na Pływalnię AquaPlant, ul. Konstytucji 3 Maja 22, 43-190 Mikołów

Nr
trasy

1
2
3
4
5
6
7
8

Placówka, adres

Liczba kursów
w roku 2019

km/kurs
(tam i z
powrotem)

razem
liczba km
w
roku
2019

Szkoła Podstawowa nr 4
Katowicka 122, 43-190 Mikołów

118

11

1298

31

4

124

12

20

240

12

11

132

23

20

460

92

3

276

48

8

384

12

20

240

Szkoła Podstawowa nr 5
Katowicka 24, 43-190 Mikołów
Szkoła Podstawowa nr 6
Gliwicka 299, 43-190 Mikołów
Szkoła Podstawowa nr 7
Zamkowa 1, 43-190 Mikołów
Szkoła Podstawowa nr 8
Krakowska 30, 43-190 Mikołów
Szkoła Podstawowa nr 10
Krakowska 30, 43-190 Mikołów
Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym
Skalna 10, 43-190 Mikołów
Szkoła Podstawowa nr 12
Szkolna 1, 43-196 Mikołów

348

3154

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z przebiegiem i długością tras.
1.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków bezpieczeństwa, czystości i estetyki pojazdów służących do
przewozu dzieci oraz niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszystkich zaistniałych lub nieprzewidzianych
przeszkodach w należytym wykonaniu umowy.
2. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt zastępczego środka
transportu, w taki sposób aby nie powstały zakłócenia w realizacji dowozu uczniów. Maksymalny czas podstawienia
pojazdu zastępczego wynosi 20 minut. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu zastępczego, który
spełnia właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym.
3. Przewożone dzieci muszą mieć zapewnione miejsca siedzące.
4. W przypadku awarii pojazdu, opiekun szkolny sprawuje opiekę nad przewożonymi dziećmi, zapewniając im
bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego i przekazania dzieci osobom upoważnionym. Opiekun nie
może podczas opieki siedzieć obok kierowcy.
5. Osoba prowadząca pojazd nie może jednocześnie sprawować opieki nad przewożonymi dziećmi.
6. Potwierdzeniem wykonania usługi w każdym miesiącu jest „Dziennik przejazdów” w danym miesiącu potwierdzany
przez kierowcę i opiekuna wyznaczonego przez szkołę poświadczający dla każdej trasy we wszystkich dniach
przejazdu: 1. datę wykonania kursu 2. ryczałtową dzienną liczbę kilometrów uzgodnioną w umowie dla danej trasy w
danym dniu 3. sumę przejechanych ryczałtowych kilometrów w miesiącu. Oryginał dziennika w danym miesiącu
dołączany jest do faktury rozliczeniowej.
7. W przypadku zmiany osób biorących udział w realizacji zamówienia oraz zmiany środka transportu Wykonawca
niezwłocznie poinformuje o tym Wydział Oświaty Urzędu Miasta Mikołów.
8. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć kierowców wykonujących przewóz w przypięte w widocznym miejscu do
okrycia wierzchniego identyfikatory z imieniem i nazwiskiem, umożliwiające identyfikację osoby oraz podmiotu
zatrudniającego.
9. Kierowca pojazdu realizującego przewóz dzieci zobowiązany jest oczekiwać na dzieci uprawnione do przewozu po
czasie wyznaczonym w harmonogramie przewozu tak długo jak uzna opiekun wyznaczony przez szkołę.
10. Podczas wykonywania przewozu objętego umową Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przewozić osób
trzecich z wyjątkiem opiekuna wyznaczonego przez szkołę.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany przebiegu tras, liczby dowożonych dzieci, a także rozszerzenia
przedmiotu umowy o dodatkowe jednostki do których mogą zostać skierowane dzieci objęte dowozem.
12. Zamawiający nie dopuszcza łączenia trasy przewozu objętej daną umową z trasami objętymi odrębnymi umowami
zawartymi z Zamawiającym tym samym pojazdem w tym samym czasie.
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13. Zamawiający nie dopuszcza łączenia przewozu objętego daną umową z realizacją usług dowożenia osób/dzieci dla
innych podmiotów w tym samym czasie na tej samej trasie.
14. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu uczniów. Zamawiający
nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki, zdarzenia jakiegokolwiek typu, w których wyniku nastąpi uszkodzenie
ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy. Wykonawca zamówienia musi je
realizować zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.).
15. Wykonawca w przypadku zmiany pojazdu, zobowiązuje się, że rok produkcji zmienionego pojazdu będzie mieścił się
w określonym przedziale, podlegającym ocenie pod względem kryterium – rok produkcji, na podstawie którego
dokonano wyboru oferty.
16. W przypadku rażącego nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca obciążony zostanie uzasadnionymi kosztami
wynikającymi z konieczności zapewnienia dowozu podczas przewozu dzieci do jednostki oświatowej poniesionymi do
czasu dokonania wyboru nowego wykonawcy.
17. Osoby pełniące funkcję kierowcy zatrudnione przez Wykonawcę zobowiązane są do zachowania w tajemnicy danych
adresowych dowożonych dzieci i opiekunów i nie przekazywania ich osobom trzecim.
18. W przypadku wjazdu pojazdu na teren placówki ogrodzony zamkniętą bramą, kierowca będzie zobowiązany do
otwierania i zamykania bramy wjazdowej.
19. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia pojazdu proponowanego do realizacji
zamówienia.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania doraźnych kontroli wykonywanych przewozów w
szczególności: punktualności przewozów, zgodności pojazdu realizującego przewóz dzieci, osób pełniących funkcję
kierowcy i opiekuna z postanowieniami zawartej umowy oraz ważności polis OC i NNW, badań technicznych pojazdu.
21. Zamawiający wymaga, aby osoby pełniące funkcję kierowcy mówiły biegle w języku polskim.
22. Powyższe wymagania dotyczą również Podwykonawców.
23. Pojazdy przeznaczone do wykonania umowy w roku zakończenia zlecenia, czyli w roku 2019 nie mogą być starsze niż
20 lat.
24. Pojazdy przeznaczone do przewozu dzieci powinny być oznakowane w sposób widoczny i zgodny z obowiązującymi
przepisami.
25. Pojazdy muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera.
26. Zamawiający wymaga, aby dla każdej trasy Wykonawca posiadał oddzielne pojazdy do przewozu dzieci, tzn. jeden
pojazd przeznaczony do przewozu dzieci nie może obsługiwać więcej niż jedną trasę.
27. Wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne zaświadczenie o
niekaralności oraz nie mogą figurować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
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