PN/02/2020/UM
Załącznik nr 4 do SIWZ
Umowa nr ……… - wzór
W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej, w zamówieniu publicznym,
numer sprawy …., udzielonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29.01.2004 r., pomiędzy
Gminą Mikołów,
43-190 Mikołów, Rynek 16, NIP:635-18-05-347
reprezentowaną przez Burmistrza Mikołowa,
w imieniu którego działa Zastępca Burmistrza – Iwona Spychała-Długosz,
zwaną dalej Zamawiającym,
a .......................................................................................................................................................

(nazwa wykonawcy, adres)

.......................................................................................................................................................
NIP …………………………
prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w ................................ pod nr …….....
zwanym dalej Wykonawcą którego reprezentuje:
......................................................................................................................................................
zwanymi dalej wspólnie Stronami została zawarta w Mikołowie w dniu ................ r. umowa następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego polegającego na
dowożeniu dzieci z wyznaczonego miejsca do jednostek oświatowych oraz powrót zgodnie z załączonym wykazem
tras określonym w punkcie 3 niniejszego paragrafu wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi podczas przewozu.
2. Dopuszcza się możliwość zmian w godzinach przewozu dzieci w przypadku zmian wynikających z organizacji roku
szkolnego.
3. Opis i długość tras przewozowych określa się szacunkowo w każdym dniu nauki/zajęć na:
Oznaczenie
trasy (T)
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

T 10
T 11

Nazwa placówki
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Paniówkach, ul. Zwycięstwa 44
Zespół Szkół nr 1 Specjalnych
w Mikołowie ul. Gliwicka 366
Zespół Szkół nr 2 Specjalnych
w Mikołowie ul. Pokoju 4a
Zespół Szkół Specjalnych
w Gliwicach, ul. Dolnej Wsi 74
OREW Wyry, ul. Bojdoła 3a
Szkoła Podstawowa nr 3
w Mikołowie, ul. Bandurskiego 1
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Mikołowie ul. Skalna 10
Zespół Szkół Specjalnych
w Tychach ul. Edukacji 21
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla
Dzieci Niesłyszących i Słabo
Słyszących w Katowicach,
ul Grażyńskiego 17
Szkoła Podstawowa nr 37
w Katowicach, ul. Lompy 17
IX Liceum Ogólnokształcące
w Katowicach, ul. Chrobrego 4
Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna
w Katowicach ul. Szkolna 5
Niepubliczna Specjalna Szkoła
Podstawowa "Arka Noego"
w Katowicach, ul. Gromadzka 59
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
"Wesołe Słoneczka" Katowice,
ul. Hetmańska 7

24,00

liczba
uczniów
na kurs
(około)
3

20,00

6

0

80

109

24,00

12

1

240

327

80,00

6

2

80

109

12,00
6,00

6
3

1
0

80
80

109
109

8,00

1

1

80

109

22,00

2

0

80

109

75,00

2

0

80

109

1

0

1

1

1

0

20,00

2

0

80

109

22,00

2

0

80

109

Długość trasy
w
km/kurs
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T 12
T 13

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Dąbrowie
Górniczej, ul. Swobodna 59
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy dla Młodzieży
Niewidomej i Słabowidzącej Chorzów, ul. Hajducka 22

90,00

1

0

80

109

55,00

1

0

38

48

§2
TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY
Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia 01.09.2020 r. do dnia 25.06.2021 r.
§3
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązany jest do przewożenia uczniów w sposób bezpieczny, regularny i punktualny pojazdami
dostosowanymi do przewozu dzieci niepełnosprawnych.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z ruchu pojazdów wobec przewożonych osób oraz
osób trzecich.
3. Kierujący pojazdem wykonującym przewóz zobowiązany jest spełniać wymagania określone w art. 39a ustawy o
transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.
4. Zamawiający na podstawie ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na
tle seksualnym wymaga od Wykonawcy spełnienia ciążącego na nim obowiązku, o którym mowa w art. 21
przedmiotowej ustawy.
5. Zamawiający wymaga, aby osoby pełniące funkcję kierowcy i opiekuna mówiły biegle w języku polskim.
6. Każdorazowo w przypadku zmiany osób wykonujących usługę Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie
informujące o zmianie nie później niż do godz. 12.00 w dniu dokonanej zmiany telefonicznie, a także drogą
elektroniczną.
7. W czasie przewozu Wykonawca zapewnia opiekuna:
a. pełnoletniego,
b. sprawnego fizycznie,
c. posiadającego umiejętność wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych nad dziećmi
w tym niepełnosprawnymi,
8. Opiekun jest zobowiązany do:
a. zapewnienia bezpiecznego wsiadania i wysiadania z pojazdu dowożonych dzieci (m.in. otwierania i zamykania
drzwi pojazdu, pomoc dziecku przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, sprawdzanie czy w miejscu wsiadania nie
występują jakiekolwiek zagrożenia),
b. zapewnienia pomocy przy przesiadaniu dziecka z wózka na miejsce w pojeździe,
c. zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu dzieci do jednostek oświatowych (m.in. sprawdzania czy
wszystkie dzieci są przypięte pasami bezpieczeństwa)
d. zapewnienia opieki dzieciom w czasie oczekiwania na pojazd zastępczy,
e. przekazania dziecka wyłącznie oczekującemu opiekunowi lub osobie upoważnionej,
f. przekazania dziecka wyłącznie osobie wyznaczonej przez dyrektora placówki oświatowej,
g. posiadania i znajomości imiennej listy dowożonych dzieci
h. okazywania życzliwości dzieciom i ich rodzicom oraz zapobieganiu sytuacjom konfliktowym.
9. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za przewożone dzieci, od chwili wejścia dziecka do pojazdu do momentu
przekazania dziecka wyznaczonemu przez dyrektora jednostki pracownikowi oraz od chwili odebrania dzieci od
wyznaczonego pracownika do chwili przekazania dziecka rodzicowi lub osobie uprawnionej, wskazanej dyrektorowi
jednostki w upoważnieniu rodzica lub opiekuna.
10. Opiekun podczas realizacji przewozu przebywa wewnątrz pojazdu w miejscu zapewniającym dobrą widoczność
wszystkich dowożonych dzieci.
11. Zamawiający zabrania Wykonawcy przekazywania dziecka osobom nieupoważnionym lub pozostawiania dziecka
przed domem w miejscu zamieszkania lub przed placówką bez opieki osób upoważnionych/opiekunów, rodziców.
12. Przewożone dzieci mogą przejść z pojazdu do miejsca zamieszkania bez przekazania ich rodzicom lub opiekunom
prawnym tylko i wyłącznie w przypadku pisemnej zgody rodziców/opiekunów złożonej opiekunowi sprawującemu
opiekę podczas przewozu.
13. W sytuacji, w której nie zgłosi się opiekun/osoba upoważniona do odbioru dziecka wykonawca jest zobowiązany
skontaktować się telefonicznie z opiekunem prawnym dziecka. Jeżeli kontakt jest niemożliwy należy udać się do
najbliższego komisariatu policji celem ustalenia dalszych czynności zmierzających do zapewnienia dziecku opieki.
14. Wykonawca zobowiązany jest poinformować osobę pełniącą funkcję opiekuna w przewozie o jej obowiązkach
i odpowiedzialności za przewożone dzieci.
15. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo poinformować Zamawiającego o stałej rezygnacji ucznia z
przewozu.
16. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy z funkcją opiekuna.
17. W przypadku wjazdu pojazdu na teren placówki ogrodzony z zamkniętą bramą, kierowca jest zobowiązany do
otwierania i zamykania bramy wjazdowej.
18. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić utrzymanie pojazdu w pełnej sprawności technicznej i czystości.
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19. Wykonawca w przypadku zmiany pojazdu zgłoszonego do wykonania przedmiotu umowy jest zobowiązany
zgłosić fakt zamiany pojazdu Zamawiającemu najpóźniej do godz. 12.00 w dniu dokonanej zmiany telefonicznie,
a także drogą elektroniczną.
20. Wykonawca w przypadku zamiany pojazdu zgłoszonego do realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest
przedstawić do wglądu Zamawiającemu aktualne dokumenty potwierdzające posiadanie obowiązkowych
ubezpieczeń komunikacyjnych OC i NNW oraz aktualnych badań technicznych pojazdu.
21. Wykonawca w przypadku zmiany pojazdu, zobowiązuje się, że rok produkcji zmienionego pojazdu będzie
równoważny z pojazdem podlegającym ocenie pod względem kryterium – rok produkcji, na podstawie którego
dokonano wyboru oferty.
22. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, który
posiada aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego oraz obowiązkowe ubezpieczenia
komunikacyjne OC i NW.
23. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 80 000,00 zł przez cały okres
obowiązywania niniejszej umowy, a w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w czasie trwania umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia OC i przedłożenia kopii polisy Zamawiającemu.
24. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją
niniejszej umowy.
25. Osoby pełniące funkcję kierowcy i opiekuna w przewozie, zatrudnione przez Wykonawcę, zobowiązane są do
zachowania w tajemnicy danych adresowych, telefonicznych dowożonych dzieci i nie przekazywania ich osobom
trzecim.
§4
REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy samochodami posiadającym obowiązkowe ubezpieczenia
komunikacyjne OC i NNW oraz aktualne badania techniczne.
2. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy pojazdami:
a. wyposażonymi w bezwładnościowe 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera,
c. wyposażonymi w elektryczną windę bądź najazdy służące do wjazdu dziecka na wózku, posiadające wymagane
atesty, stacjonarne montowanie wózków oraz pasy służące do mocowania wózków w przypadku przewożenia dzieci
na wózkach,
d. oznakowanymi zgodnie z art. 57 oraz art. 58 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
3. Wykonawca zobowiązany jest do sezonowej wymiany opon (odpowiednio na letnie/zimowe).
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić utrzymanie pojazdu w pełnej sprawności technicznej i czystości,
w okresie zimowym pojazd musi być ogrzewany, na stopniach wejściowych nie może zalegać lód i śnieg.
5. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest podstawić pojazd zastępczy spełniający wymagania
określone w umowie niezwłocznie, tak aby odjazdy i przyjazdy odbywały się zgodnie z harmonogramem, o którym
mowa w punkcie 16 niniejszego paragrafu.
6. Jeżeli Wykonawca nie zapewni pojazdu zastępczego Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie czynności
określonej w § 4 ust. 5 umowy osobie trzeciej, a kosztami w wysokości otrzymanej faktury obciążyć Wykonawcę.
7. Przewóz dzieci realizowany będzie w okresie od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r. w dni robocze z wyłączeniem dni
wolnych od zajęć lekcyjnych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego tj. sobót, niedziel, świąt.
8. Zamawiający przewiduje, iż w okresie roku szkolnego 2020/2021 przewóz dzieci będzie się odbywał w ciągu
około 189 dni.
9. Podczas wykonywania przewozu objętego umową Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przewozić
osób trzecich z wyjątkiem zatrudnionego opiekuna.
10. Zamawiający nie dopuszcza łączenia przewozu objętego niniejszą umową z realizacją usług dowożenia
osób/dzieci dla innych podmiotów tym samym pojazdem w tym samym czasie.
11. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników wykonujących przewóz (kierowca i opiekun)
w identyfikatory, umożliwiające identyfikację osoby (imię i nazwisko) oraz podmiotu zatrudniającego (Wykonawcy).
12. Kierowca i opiekun jest zobowiązany posiadać identyfikator, o którym mowa w § 4 ust. 13 przypięty
w widocznym miejscu na odzieży wierzchniej.
13. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia łączności telefonicznej z opiekunem w czasie świadczenia
przewozu poprzez przekazanie numeru kontaktowego opiekuna, rodzicom/opiekunom prawnym dowożonych dzieci,
dyrektorowi placówki oświatowej oraz wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego.
14. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie zmieni pracownika niewłaściwie wykonującego swoje
obowiązki lub którego zachowanie odbiega od ogólnie przyjętych zasad w kontaktach międzyludzkich w terminie 2
dni od dnia zgłoszenia wniosku pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wniosek Zamawiającego o zmianie
pracownika nie wymaga uzasadnienia i Wykonawcy nie przysługuje prawo sprzeciwu.
15. W przypadku nieobecności kierowcy lub opiekuna Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zastępstwa
spełniającego wymagania określone w § 3 ust 3 lub 10.
16. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu harmonogramu przewozu
w oparciu o imienny wykaz dzieci najpóźniej do 20 września 2020 r.
17. Wykonawca jest zobowiązany przekazać rodzicom/opiekunom harmonogram przewozu dzieci wskazując jedynie
nazwę ulicy i numer, godzinę przyjazdu i odjazdu, imię i nazwisko opiekuna i kierowcy nie później niż do 20 września
2020 r.
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18. Harmonogram przewozu o którym mowa w § 4 ust. 19 powinien zawierać listę dzieci dowożonych na danej
trasie wraz ze wskazaniem miejsca z którego nastąpi realizacja przewozu, oraz szczegółowe godziny
odbioru/przywozu każdego dziecka na danej trasie przewozu, ustalone z dyrektorem szkoły i rodzicami lub
opiekunami prawnymi, imię i nazwisko opiekuna oraz kierowcy obsługującego daną trasę przewozu oraz numer
telefonu opiekuna,
19. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie wprowadzać zmiany w harmonogramie przewozu dzieci wynikające
z aktualizacji imiennego wykazu dzieci dowożonych na danej trasie w terminie do 3 dni od dnia otrzymania
informacji o zmianach od Zamawiającego.
20. Zamawiający może po weryfikacji harmonogramów nakazać ich zmianę i dostosowanie do wymagań przedmiotu
umowy ze względu na długość trasy, jeśli ma to wpływ na jakość świadczonej usługi i samopoczucie oraz
zachowanie dzieci korzystających z przewozu.
21. W przypadku dzieci o dużym stopniu niepełnosprawności, miejscem odbioru w drodze do jednostki oświatowej
i z powrotem będzie bezpośrednio miejsce zamieszkania ucznia oraz adres jednostki oświatowej.
22. Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do przewożenia dzieci wskazanych przez Zamawiającego w formie
pisemnej. Przewóz osób nie wskazanych przez Zamawiającego bez wiedzy i zgody Zamawiającego jest zabroniony..
23. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby dzieci w trakcie roku szkolnego, jednakże w ilości
nie większej niż liczba miejsc w pojeździe wskazanym w ofercie.
24. Kierowca pojazdu realizującego przewóz dzieci zobowiązany jest oczekiwać na dziecko uprawnione do przewozu
nie dłużej niż 5 minut po czasie wyznaczonym w harmonogramie przewozu. Po określonym czasie, kierowca ma
prawo odjechać bez możliwości powrotu po dziecko. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu w związku z zaistniałą
sytuacją nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu dziecka.
25. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany przebiegu tras, adresów zamieszkania, liczby dowożonych
dzieci, a także rozszerzenia przedmiotu umowy o dodatkowe jednostki, do których mogą zostać skierowane dzieci
objęte dowozem.
26. Zamawiający o zachodzących zmianach niezwłocznie poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną oraz
przedstawi aneks do niniejszej umowy określający zmiany.
27. Wykonawca zobowiązany jest objąć przewozem dziecko zgłoszone do przewozu nie później niż w terminie 3 dni
od dnia otrzymania zgłoszenia o zmianie w przewozie. Nie wprowadzenie zmian w określonym terminie oraz
nieprzesłanie aktualizacji harmonogramu przewozu będzie stanowić podstawę do naliczenia kar umownych, zgodnie
z § 8 ust. 2 umowy.
28. W wyjątkowych okolicznościach wynikających z potrzeb przedszkola/szkoły/jednostki oświatowej, Zamawiający
zastrzega sobie prawo zmiany miejsca dowiezienia dzieci do innej niż wskazana w umowie jednostka docelowa, po
wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy drogą elektroniczną, nie później niż 3 dni przed planowym terminem
przewozu dzieci.
29. 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,
a także badań technicznych pojazdu.
30. W celu ułatwienia kontaktów roboczych pomiędzy stronami ustala się następujących przedstawicieli:
a. Ze strony Zamawiającego:
………………………. telefon – ………………..e-mail:…………………
b. Ze strony Wykonawcy:
……………………… telefon – ……………….e-mail:…..………………
31. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem umowy ze strony Zamawiającego pełni …...
32. Zmiany osób, numerów telefonów oraz adresów poczty elektronicznej wskazanych w ust. 30 i 31 nie stanowią
przesłanki do sporządzenia i podpisania aneksu do umowy.
33.Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianej kontroli pojazdów w trakcie trwania roku szkolnego
przez Policję na zlecenie Zamawiającego.
34. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca zapewni transport zastępczy spełniający wymagania określone w
SIWZ w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit
miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych dzieci.
35.Kursy nie mogą być odwołane przez Wykonawcę.
36.Kilometry dojazdowe Wykonawcy na miejsce wykonania usługi nie będą podlegać fakturowaniu.
37.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przewożonych pasażerów. W związku z tym wykonawca
zobowiązany jest ubezpieczyć pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) na własny koszt.
§5
WYNAGRODZENIE
1. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona na podstawie złożonej oferty
i całkowitej liczby kursów w umownym okresie wynosi brutto …………….. zł, słownie zł ………………………..
1.1. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w roku 2020 wynosi: ………….... zł
brutto, słownie zł ………………………..
1.2. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w roku 2021 wynosi: ………........ zł
brutto, słownie zł ………………………..
2. Strony postanawiają, że obowiązującą formą wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy jest
wynagrodzenie ryczałtowo–ilościowe, stanowiące iloczyn ryczałtowej ceny jednostkowej brutto ……………….
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zł/jeden km zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……… , ilości km dla danej trasy i ilości wykonanych kursów na
danej trasie, w dniach w których wykonywany był przewóz dzieci.
3. Zamówienie jest realizowane na podstawie: Dział 801, Rozdział 80113 § 4300 – zakup usług pozostałych –
dowożenie uczniów.

§6
ZASADY ROZLICZEŃ
1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy następować będzie za okresy miesięczne,
na podstawie faktur wystawianych za usługi wykonane w danym miesiącu i dostarczone najpóźniej do 5-go dnia
miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.
2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć każdorazowo do faktury oryginał Karty wykonanych przewozów za
rozliczany miesiąc według wzoru określonego w załączniku nr 1 do umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić Kartę wykonanych przewozów przez Dyrektora lub upoważnionego
przedstawiciela oraz pracowników wykonujących przewóz (kierowca i opiekun).
4. Wykonawca zobowiązany jest podać w treści faktury numer niniejszej umowy z datą jej zawarcia.
5. Zamawiający odmówi zapłaty faktury do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub faktury
korygującej w przypadku gdy:
a. cena i ilości dni podane na fakturze będą niezgodne z ceną ryczałtową i ilością dni wykazaną w Karcie
wykonanych przewozów,
b. karta wykonanych przewozów nie będzie potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela placówki
oświatowej,
c. w treści faktury nie zostanie podany numer umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę korygującą w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia pomyłki
Wykonawcy przez Zamawiającego.
7. Miejscem doręczenia faktur jest Biuro Podawcze Zamawiającego – Mikołów, Rynek 16, sala nr 1.
§7
PŁATNOŚĆ
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub faktury korygującej.
2. Prawidłowo wystawiona faktura VAT za realizację przedmiotu umowy powinna zawierać niżej wymienione dane
nabywcy:
Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, NIP: 6351805347.
3. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie brutto przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
…………………………………………………………………….
5. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług (zwolnionym) i posiada NIP ……………
§8
KARY UMOWNE
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a)
w wysokości 0,5 % umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień niewykonania
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w szczególności:
- niepodstawienia w danym dniu pojazdu w celu świadczenia przedmiotu umowy lub podstawienie pojazdu
niespełniającego wymagań określonych w niniejszej umowie,
- niezapewnienia w danym dniu osoby sprawującej opiekę nad dziećmi podczas przewozu lub skierowanie do
sprawowania takiej opieki osoby niespełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie,
- wykonania usługi niezgodnie z postanowieniami umowy w zakresie wymagań określonych w niniejszej umowie
dotyczących pojazdu lub osób mających świadczyć opiekę nad dziećmi podczas przewozu
b) w wysokości 0,05 % umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę
opóźnienia przyjazdu dzieci do szkoły wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
c) w wysokości 150,00 zł za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu realizacji dowozu nowego dziecka zgłoszonego
do przewozu oraz dostarczenia aktualizacji harmonogramu przewozu dzieci,
d) w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, każdorazowo za stwierdzony przypadek
niewykonania lub wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w szczególności w zakresie
obowiązków wykonawcy, o których mowa w §3 i §4 niniejszej umowy,
e) w wysokości 5 % umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 każdorazowo w przypadku braku
pisemnego zgłoszenia zmiany podwykonawcy oraz nie przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,
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f) w wysokości 5 % umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 każdorazowo za łączenie tras
przewozu w ramach umów zawartych z Zamawiający lub innymi podmiotami, którym Wykonawca świadczy usługi
przewozu dzieci w tym samym czasie
g) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 w przypadku rozwiązania umowy przez
Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % umownego wynagrodzenia brutto określonego
w § 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego innych, aniżeli
wymienione w §11 niniejszej umowy.
3. 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.
4. 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.
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i należności z przysługującego mu wynagrodzenia na
zasadzie wzajemnych wierzytelności.
§9
ZMIANY UMOWY
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Zgodnie z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2.1 Zmiana zakresu rzeczowego (ilość dzieci, kilometrów, nowa jednostka oświatowa) może nastąpić w przypadku
zmiany liczby przewożonych dzieci oraz zapewnienia dowozu dzieci skierowanych do innej jednostki oświatowej niż
wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w okolicznościach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy.
2.2 Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) może nastąpić w przypadku zmian stawek
podatku VAT o wysokości których decydują właściwe przepisy.
2.3 Zmiana podwykonawcy, któremu Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy.
3. Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby na krąg
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ani na wynik postępowania.
4. Zmiana danych adresowych Zamawiającego i Wykonawcy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu.
5. Ewentualna zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania o wszelkich zmianach dotyczących
swojej nazwy, siedziby, sposobu reprezentacji, nr NIP, nr REGON, nr KRS lub wpisu do Centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej.
7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Umowa będzie obowiązywała do czasu zaistnienia jednego z dwóch zdarzeń:
a. wykorzystania kwoty określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony na
piśmie z 30 dniowym wyprzedzeniem,
b. upływu terminu, na który umowa została zawarta w przypadku, jeżeli kwota z § 5 ust. 1 nie zostanie
wykorzystana.
2. W przypadku gdy kwota określona w § 5 ust. 1 nie zostanie wykorzystana w całości na realizację przedmiotu
umowy, nie powoduje to powstania po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń.
§ 11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o następujących okolicznościach:
a. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
b. w przypadku gdy Wykonawca nie wywiązuje się z postanowień niniejszej umowy,
c. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
d. gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub nastąpi otwarcie likwidacji Wykonawcy lub rozwiązanie
firmy Wykonawcy,
e. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
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2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy , obowiązany jest do
dokonania zapłaty wynagrodzenia za część przedmiotu umowy, który został wykonany do dnia odstąpienia.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a. dwukrotnego stwierdzenia braku opiekuna w przewozie,
b. realizacji przewozu pojazdem nie posiadającym ważnych badań technicznych, obowiązkowego ubezpieczenia OC
i NW.
c. w przypadku trzykrotnego opóźnienia w podstawieniu pojazdu lub dowozu dzieci do szkoły powyżej 120 minut
w stosunku do harmonogramu przewozu dzieci
d. gdy Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usługi w terminie 2 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia realizacji
przedmiotu umowy,
e. gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 2
dni kalendarzowe,
f. naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy dotyczących bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
g. powtarzających się uchybień oraz skarg ze strony korzystających w zakresie wykonywania usługi związanych z
dowożeniem i zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom.
h. wykonywanie usług przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
i. wykonywanie usług sprzętem nie spełniających wymaganych warunków technicznych, w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami prawa, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych osób.
4. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie §11 ust. 3 Wykonawca zostanie obciążony kosztami wynikającymi
z konieczności zapewnienia przewozu i opieki dzieci do czasu dokonania wyboru nowego Wykonawcy.
§ 12
POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które chronią
prawa osób, których dane dotyczą.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów,
dokumentów i danych osobowych przekazanych mu w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy i jedynie przez
okres jej obowiązywania.
3. Wykonawca oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych, nie będzie w okresie
obowiązywania umowy i po jej rozwiązaniu: przekazywać, wykorzystywać lub ujawniać uzyskanych danych
osobowych osobom nieupoważnionym bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz, że dane te wykorzystywane będą
wyłącznie w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowiązujących przepisów prawa.
4. Wykonawca w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię,
nazwisko dziecka, adres zamieszkania, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego oraz numer telefonu, informacja
o konieczności zapewniania przewozu dzieci poruszających się za pomocą wózka.
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych osobom
(podwykonawca, kierowca, opiekun), które będą przetwarzały dane w celu realizacji niniejszej umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostały zapoznane z
zasadami ochrony danych osobowych i dają gwarancję ich bezpiecznego przetwarzania.
7. Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać pisemnie w ciągu 24 godzin Zamawiającemu o ewentualnych
nieprawidłowościach, polegających na stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych.
8. Zamawiający jest uprawniony do kontroli prawidłowości przetwarzania danych osobowych w każdym czasie
i miejscu gdzie te dane są przetwarzane
9. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartej umowy dotyczących bezpieczeństwa
otrzymanych informacji, Zamawiający ma prawo żądania natychmiastowego zaniechania naruszenia, usunięcia jego
skutków oraz rozwiązania umowy.
10. Wykonawca zobowiązany jest od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub jej rozwiązania do skutecznego
i nieodwracalnego usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem obowiązku przechowywania określonych danych
osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa nakazujących ich przechowywanie.
11. Wykonawca obowiązany jest współdziałać z Zamawiającym w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na
żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w Rozdziale III Rozporządzenia,
o którym mowa w ust.1.
12. Wykonawca obowiązany jest współdziałać z Zamawiającym w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w
art. 32-36 Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się przekazywać
Zamawiającemu informacje dotyczące stosowanych środków zabezpieczania powierzonych mu do przetwarzania
danych osobowych.
§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca zrealizuje zadanie zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ……… i obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
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2. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej umowy bez
uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy prawa polskiego, przede wszystkim ustawy
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji niniejszej umowy,
stosowne postanowienia ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. Prawo o ruchu drogowym.
4. Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
5. Zamieszczone w umowie podtytuły (nazwy poszczególnych części umowy) mają charakter pomocniczy i nie
wpływają na interpretację zapisów umowy.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
........................................
Wykonawca

.................................................
Zamawiający

Załącznik do umowy
Karta wykonanych przewozów w miesiącu ……………………..
- rozliczenie do umowy nr … z dnia …
Oznaczenie trasy: T....
Nazwa placówki i adres: .....
Imienny wykaz przewożonych uczniów:
1.
2.
3. …
Informacje rozliczeniowe:
a) Liczba dni w których dokonywane były przewozy:
b) Dzienna liczba km na trasie przyjęta do rozliczeń zgodnie z umową:
c) Stawka za 1 km zgodnie z umową:
d) Liczba kursów wykonanych w miesiącu:
(dla tras T1, T2, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13 d = a, dla trasy T3 d ≤ 3 x a)
e) Łączna liczba wykonanych km na trasie (b x d)
Obliczenie należności do zapłaty: c x e
Data sporządzenia:
Podpisy:

1. Opiekun
2. Kierowca

3. Upoważniony przedstawiciel placówki oświatowej
oraz pieczęć firmowa placówki oświatowej
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