Załącznik nr 2 do SWZ

PN/1/2021/UM

UMOWA Nr ………………..
Zawarta w dniu ……….… w ………………... pomiędzy:
Gminą Mikołów z siedzibą w Mikołowie przy ul. Rynek 16, NIP: 635-18-05-347, REGON 276257630,
reprezentowaną przez Burmistrza Mikołowa, w imieniu którego działa Zastępca Burmistrza Miasta – Iwona
Spychała-Długosz,
zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
……………………………………., reprezentowanym przez …………….,
zwanym dalej WYKONAWCĄ
wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.
2019 poz. 2019 z późn. zm.)- dalej: ustawa Pzp.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamówienia jest „Dowóz uczniów będących mieszkańcami Mikołowa do szkół w roku 2022”
- świadczenie usługi polegającej na dowożeniu uczniów z wyznaczonego miejsca do jednostki oświatowej oraz
powrót zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez dyrektorów placówek oświatowych w dni nauki
szkolnej oprócz niedziel, świąt i dni wolnych od nauki.
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 ryczałtowo w każdym dniu nauki/zajęć na*:
Część 1:
Dowożenie uczniów do szkół obwodowych w Mikołowie – opiekuna zatrudnia Zamawiający.
Nr
trasy

Placówka

Opis Trasy

Odległość
ryczałtow
a w jedną
stronę w
km (1
przejazd)

Liczba
przejaz
dów w
jedną
stronę
na
dzień

Liczba
km na
dzień

Przejazdy
w ciągu
dnia

ilość dni
w okresie
zamówien
ia

Opis wymagań na
trasie

Szacunkowa
łączna liczba km
w danym okresie
do przejechania

Termin realizacji 02 styczeń 2022 r. – 24 czerwiec 2022 r.
1

Szkoła
Podstawowa
nr 5 ; Szkoła
Podstawowa
nr 11 - Reta
Śmiłowicka

2

SP5 Gniotek

SP-11: Osiedle
Sielanka szkoła; SP-5:
Gliwicka (Niken)
- Osiedle
Sielanka - Reta
Śmiłowicka
(Pętla/29a/Posesj
a) - Konopnickiej
65 - szkoła
SP5 - Krakowska
125/ Matejki 46Staropodleska
34/30/59/130 szkoła

20

2

40

(1 rano i
1 po
południu)

121

Wymagany jest 1
pojazd z liczbą
miejsc siedzących
dla minimum 16
dzieci + 1 miejsce
dla kierowcy
i 1 miejsce dla
opiekuna

4840

15

4

60

(1 rano i
1 po
południu)

121

Wymagany jest 1
pojazd z liczbą
miejsc siedzących
dla minimum 16
dzieci + 1 miejsce
dla kierowcy
i 1 miejsce dla
opiekuna

7260
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Placówka

Opis Trasy

Odległość
ryczałtow
a w jedną
stronę w
km (1
przejazd)

Liczba
przejaz
dów w
jedną
stronę
na
dzień

Liczba
km na
dzień

Przejazdy
w ciągu
dnia

ilość dni
w okresie
zamówien
ia

Opis wymagań na
trasie

Szacunkowa
łączna liczba km
w danym okresie
do przejechania

3a

SP8 - SP-12
Bujaków

Paniowy Staromiejska Gliwika Śmiłowice szkoła
- Gliwicka Przelotowa Korfantego szkoła nr 12

26

4

104

(1 rano i
1 po
południu)

121

Wymagany jest 1
pojazd z liczbą
miejsc siedzących
dla minimum 34
dzieci + 1 miejsce
dla kierowcy
i 1 miejsce dla
opiekuna

12584

3b

SP8 - SP10

1) Paniowy Przelotowa Gliwicka Śmiłowice szkoła
- Gliwicka Centrum Krakowska
szkoła nr 10 (x2)
oraz 2) Paniowy
- Mokierska Rybnicka Gliwicka Centrum Krakowska
szkoła SP-10

26

10

260

(1 rano i
1 po
południu)

121

Wymagane są 2
pojazdy z liczbą
miejsc siedzących
dla minimum 55
dzieci + 1 miejsce
dla kierowcy
i 1 miejsce dla
opiekuna oraz 1
pojazd z liczbą
miejsc siedzących
dla minimum 34
dzieci + 1 miejsce
dla kierowcy
i 1 miejsce dla
opiekuna

31460

Nr
trasy

464

56144

Termin realizacji 01 wrzesień 2022 r. – 31 grudzień 2022 r.
1.1.

Szkoła
Podstawowa
nr 5 ; Szkoła
Podstawowa
nr 11 - Reta
Śmiłowicka

2.1

SP5 Gniotek

3.1

SP-8

SP-11: Osiedle
Sielanka szkoła; SP-5:
Gliwicka (Niken)
- Osiedle
Sielanka - Reta
Śmiłowicka
(Pętla/29a/Posesj
a) - Konopnickiej
65 - szkoła
SP5 - Krakowska
125/ Matejki 46Staropodleska
34/30/59/130 szkoła

20

2

40

(1 rano i
1 po
południu)

82

Wymagany jest 1
pojazd z liczbą
miejsc siedzących
dla minimum 16
dzieci + 1 miejsce
dla kierowcy
i 1 miejsce dla
opiekuna

3280

15

4

60

(2 rano i
2 po
południu)

82

Wymagany jest 1
pojazd z liczbą
miejsc siedzących
dla minimum 16
dzieci + 1 miejsce
dla kierowcyi 1
miejsce dla
opiekuna

4920

SP8 - Gliwicka
103-Śmiłowice
Stracona Wioska
- Paniowy
Las/Staromiejska
- szkoła

10

6

60

(3 rano i
3 po
południu)

82

Wymagany jest 1
pojazd z liczbą
miejsc siedzących
dla minimum 34
dzieci + 1 miejsce
dla kierowcy
i 1 miejsce dla
opiekuna

4920

160

13120
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Część 2:
Dowożenie z miejsca zamieszkania uczniów z niepełnosprawnościami wraz z opieką – opiekuna zatrudnia
Wykonawca
– termin realizacji – 02 styczeń 2022 r. – 31 grudzień 2022 r.
Nr trasy

1.N

2.N

3.N

4.N

5.N

6.N

Placówka

Odległość
Liczba
Liczba Przejazdy ilość dni w
ryczałtowa przejazdów km na
w ciągu
okresie
w jedną
w jedną
dzień
dnia
zamówienia
stronę w
stronę na
km (1
dzień
przejazd)

Opis wymagań na trasie

Szacunkowa łączna
liczba km w danym
okresie do
przejechania

Niepubliczna
Szkoła
Podstawowa
"Nasza
Szkoła"
Katowice
Harcerzy
Września 1939
nr 5, SP "Arka
Noego"
Katowice
Gromadzka
59, "Wesołe
Słoneczka"
Katowice
Hetmańska 7
Zespół
SzkolnoPrzedszkolny
Katowice
Grażyńskiego
17, IX LO
Katowice
Chrobrego 4
ZSS nr 2
Mikołów
Pokoju 4a,
ZST Mikołów,
Rybnicka 44

40

2

80

(1 rano i
1 po
południu)

203

Wymagany jest pojazd
z liczbą miejsc
siedzących dla
minimum 6 dzieci + 1
miejsce dla kierowcy
i 1 miejsce dla
opiekuna

16240

30

2

60

(1 rano i
1 po
południu)

203

Wymagany jest pojazd
z liczbą miejsc
siedzących dla
minimum 6 dzieci + 1
miejsce dla kierowcy
i 1 miejsce dla
opiekuna

12180

30

4

120

(1 rano i
1 po
południu)

203

24360

ZSS nr 1
Mikołów
Gliwicka 366,
SP3 Mikołów
Bandurskiego
1, Zespół
SzkolnoPrzedszkolny,
Mikołów,
Skalna 10
SP Otwarte
Okno Tychy
Paprocańska
84; ZS 8
Tychy
Edukacji 21

20

2

40

(1 rano i
1 po
południu)

203

Wymagany jest pojazd
z liczbą miejsc
siedzących dla
minimum 16 dzieci + 1
miejsce dla kierowcy
i 1 miejsce dla
opiekuna
Wymagany jest pojazd
z liczbą miejsc
siedzących dla
minimum 6 dzieci + 1
miejsce dla kierowcy
i 1 miejsce dla
opiekuna

20

2

40

(1 rano i
1 po
południu)

203

Wymagany jest pojazd
z liczbą miejsc
siedzących dla
minimum 6 dzieci + 1
miejsce dla kierowcy
i 1 miejsce dla
opiekuna

8120

OREW Wyry
Bojdoła 3a +
OREW
Mikołów
Słowackiego
21

20

2

40

(1 rano i
1 po
południu)

203

Wymagany jest pojazd
z liczbą miejsc
siedzących dla
minimum 6 dzieci + 1
miejsce dla kierowcy
i 1 miejsce dla
opiekuna

8120

8120
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– termin realizacji – 01 wrzesień 2022 r. – 31 grudzień 2022 r. – opiekuna zatrudnia Wykonawca
7.N

Zespół Szkół
Specjalnych
Gliwice
Dolnej Wsi 74

30

2

60

440

(1 rano i
1 po
południu)

82

Wymagany jest pojazd
z liczbą miejsc
siedzących dla
minimum 6 dzieci + 1
miejsce dla kierowcy
i 1 miejsce dla
opiekuna

4920

82060

* dla każdej części będzie zawarta odrębna umowa
§2
TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony z mocą obowiązywania od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej
niż od 2 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. lub do czasu wykorzystania kwoty określonej w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie z 30 dniowym wyprzedzeniem.
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.
§3
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązany jest do przewożenia uczniów w sposób bezpieczny, regularny i punktualny
pojazdami dostosowanymi do przewozu dzieci.
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 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. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania się do następujących warunków:
a) przestrzegania ustalonego rozkładu jazdy (rozkład kursów autobusów dopasowany do planu zajęć placówek
oświatowych Wykonawca ustala na bieżąco w porozumieniu z dyrektorami poszczególnych placówek),
b) autobusy powinny być dostosowane wielkością do ilości przewożonych na danej trasie dzieci, a także do
manewrowania w wąskich uliczkach, gdy trasa takie obejmuje,
c) 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,
d) 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.
e) kurs początkowy rozpoczyna się zawsze w placówce, aby opiekun wyznaczony przez szkołę był obecny
przy wsiadaniu każdego przewożonego ucznia - nie dopuszcza się możliwości przewożenia uczniów bez
opiekuna wyznaczonego przez szkołę w celu zapewnienia bezpiecznego wsiadania i wysiadania z pojazdu
dowożonych dzieci, zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu dzieci (m.in. sprawdzania czy wszystkie
dzieci są przypięte pasami bezpieczeństwa), zapewnienia opieki dzieciom w czasie oczekiwania na pojazd
zastępczy, przekazania dziecka wyłącznie oczekującemu opiekunowi lub osobie upoważnionej, przekazania
dziecka wyłącznie osobie wyznaczonej przez dyrektora placówki oświatowej, posiadania i znajomości imiennej
listy dowożonych dzieci, okazywania życzliwości dzieciom i ich rodzicom oraz zapobieganiu sytuacjom
konfliktowym.
8. Wykonawca zapewnia opiekunowi podczas realizacji przewozu miejsce wewnątrz pojazdu zapewniające
dobrą widoczność wszystkich dowożonych dzieci.
9. Zamawiający zabrania Wykonawcy przekazywania dziecka osobom nieupoważnionym lub pozostawiania
dziecka przed domem w miejscu zamieszkania lub przed placówką bez opieki osób upoważnionych/opiekunów,
rodziców.
10. 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.

Strona 4 z 13

PN/1/2021/UM

Załącznik nr 2 do SWZ

11. W sytuacji, w której nie zgłosi się opiekun/osoba upoważniona do odbioru dziecka Wykonawca jest
zobowiązany w razie potrzeby udać się wraz z Opiekunem do najbliższego komisariatu policji celem ustalenia
dalszych czynności zmierzających do zapewnienia dziecku opieki.
12. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy z funkcją opiekuna.
13. W przypadku wjazdu pojazdu na teren placówki ogrodzony z zamkniętą bramą, kierowca jest zobowiązany
do otwierania i zamykania bramy wjazdowej.
14. 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.
15. 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.
16. Wykonawca w przypadku zmiany pojazdu, zobowiązuje się, że zmieniony pojazd nie będzie starszy od
pojazdu zmienianego.
17. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 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.
18. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku
z realizacją niniejszej umowy.
19. Osoby pełniące funkcję kierowcy w przewozie, zatrudnione przez Wykonawcę, zobowiązane są do
zachowania w tajemnicy danych adresowych, telefonicznych dowożonych dzieci i nie przekazywania ich
osobom trzecim.
20. Pojazdy przeznaczone do wykonania umowy w roku zakończenia zlecenia, czyli w roku 2022 nie mogą być
starsze niż 18 lat.
21. 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 i opieki podczas przewozu dzieci
do jednostki oświatowej poniesionymi do czasu dokonania wyboru nowego Wykonawcy.
§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,
b. 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 w czasie nie przekraczającym 15 minut, tak aby zapewnić ciągłość realizacji
dowozu uczniów.
6. Jeżeli Wykonawca nie zapewni pojazdu zastępczego w czasie wskazanym w § 4 ust. 5 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 02.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. w dni robocze
z wyłączeniem dni wolnych od zajęć lekcyjnych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego tj. sobót, niedziel,
świąt.
8. Podczas wykonywania przewozu objętego umową Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego
przewozić osób trzecich z wyjątkiem opiekuna wyznaczonego przez szkołę.
9. Zamawiający nie dopuszcza łączenia trasy przewozu objętej daną umową z trasami objętymi odrębnymi
umowami zawartymi z Zamawiającym tym samym pojazdem w tym samym czasie
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. W przypadku nieobecności kierowcy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zastępstwa
spełniającego wymagania określone w § 3 ust. 3.
12. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania przewozów na podstawie harmonogramu uzgodnionego
z dyrektorem każdej szkoły, o których mowa w §1 ust. 3.
13. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie wprowadzać zmiany w harmonogramie przewozu dzieci na
danej trasie w terminie do 3 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach od Zamawiającego.
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14. 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.
15. Przewóz osób niewskazanych przez Zamawiającego, bez wiedzy i zgody Zamawiającego jest zabroniony.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby dzieci w trakcie roku szkolnego, jednakże
w ilości nie większej niż liczba miejsc w pojeździe wskazanym w ofercie.
17. Wykonawca zobowiązany jest objąć przewozem dziecko zgłoszone do przewozu nie później niż w terminie
3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o zmianie w przewozie. Niewprowadzenie zmian w określonym terminie
będzie stanowić podstawę do naliczenia kar umownych.
18. 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. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną o zaistnieniu
powyższych zmian oraz przedstawi aneks do umowy określający zmiany.
19. Zamawiający o zachodzących zmianach niezwłocznie poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną oraz
przedstawi aneks do niniejszej umowy określający zmiany.
20. 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.
21. 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.
22. 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:…..………………
23. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem umowy ze strony Zamawiającego pełni Wydział Oświaty.
24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianej kontroli pojazdów w trakcie trwania roku
szkolnego przez Policję na zlecenie Zamawiającego.
25. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca zapewni transport zastępczy spełniający wymagania określone w
SWZ w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit
miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych dzieci.
26. Kursy nie mogą być odwołane przez Wykonawcę.
27. Kilometry dojazdowe Wykonawcy na miejsce wykonania usługi nie będą podlegać fakturowaniu.
28. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przewożonych pasażerów. W związku z tym wykonawca
zobowiązany jest ubezpieczyć pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 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
………………………..
2. Strony postanawiają, że obowiązującą formą wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy jest
wynagrodzenie ryczałtowo–ilościowe, stanowiące iloczyn ryczałtowej ceny jednostkowej brutto ……………….
zł/jeden km zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……… , ilości ryczałtowych km przyjętych umownie dla danej
trasy i ilości wykonanych kursów w miesiącu rozliczeniowym.
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 10-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 do umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić Kartę wykonanych przewozów przez Dyrektora lub
upoważnionego przedstawiciela.
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:
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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:
Nabywca Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, NIP 6351805347.
Odbiorca: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów.
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 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
zwłoki przyjazdu dzieci do szkoły wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
c) w wysokości 150,00 zł za każdy dzień zwłoki 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,
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 §13 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.
Strona 7 z 13

PN/1/2021/UM

Załącznik nr 2 do SWZ

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25% wartości wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 umowy.
§9
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części przedmiotu zamówienia
Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. Wykonawca będzie wykonywał następujące prace z pomocą podwykonawców:
a) (rodzaj prac) ...................................................................................................
(podwykonawca) .........................................................................................
b) ........................................................................................................................
3. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania niniejszej umowy Wykonawca podał nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w realizację usług objętych
przedmiotem umowy, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a także
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza
powierzyć realizację usług.
4. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i przedstawiona Zamawiającemu przed rozpoczęciem jej wykonania. Termin zapłaty
Podwykonawcy powinien być określony w okresach miesięcznych.
5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.
6. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia
bezpośrednio do Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez
Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych prac, Zamawiający zapłaci na
rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.
7. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty, o której mowa w ust. 6, z kolejnej płatności
przysługującej Wykonawcy.
8. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania
i zaniechania podwykonawców jak za własne.
9. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest udokumentowanie Zamawiającemu uiszczenia
wynagrodzenia Podwykonawcy.
10. Zlecenie wykonania części usług stanowiących przedmiot umowy podwykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich za należyte wykonanie obowiązków
wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa.
11. W toku realizacji niniejszej umowy w sprawie niniejszego zamówienia, możliwa jest zmiana
podwykonawców, wyłącznie po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego.
12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców i ich pracowników oraz dalszych podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były
działania, uchybienia lub zaniedbania własne Wykonawcy lub jego pracowników.
§ 10
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. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian
postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisów;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo
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ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób
bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie on
zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób
bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
e) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:
– poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ,
- każda ze Stron Umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację, wzrośnie/spadnie o co najmniej 8 % w stosunku do
wysokości tego wskaźnika w miesiącu zawarcia Umowy, a jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od
upływu terminu składania ofert, w stosunku do wysokości wskaźnika w miesiącu składania ofert,
– maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 20 % w stosunku do
wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy;
f) w przypadku zmian opisanych w punkcie 2) niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, że zmiana
wynagrodzenia wyliczona zostanie zgodnie z regułą opisaną w § 5 ust 2 umowy, a wartość zmiany nie
przekroczy 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.
2) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku:
- zmiany liczby przewożonych dzieci oraz zapewnienia dowozu dzieci skierowanych do innej jednostki
oświatowej niż wskazana w § 1 ust. 3 niniejszej umowy w okolicznościach, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a–d, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca może
wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie
dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką
wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień,
w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie
waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e, mogą być wprowadzane tylko 1 raz, nie wcześniej niż po
upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, poprzez zestawienie cen brutto za jeden kilometr dla każdej
z tras kosztów związanych z oraz wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie
prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym zawarto umowę.
Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu.
5. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. e – zmiany wynagrodzenia w związku
ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany do
zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym
zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy.
6. Każda ze Stron Umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
opisanych w niniejszym paragrafie
7. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. 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.
9. Zmiana danych adresowych Zamawiającego i Wykonawcy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu.
10. Ewentualna zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
11. 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.
12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 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,
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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.
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 NNW.
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 spełniającym wymaganych warunków technicznych, w sposób niezgodny z
odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności niezapewniający maksymalnego bezpieczeństwa, higieny i
wygody przewożonych osób.
4. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie ust. 3 Wykonawca zostanie obciążony kosztami
wynikającymi z konieczności zapewnienia przewozu i opieki dzieci do czasu dokonania wyboru nowego
Wykonawcy.
5. Zamawiający, w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do odstąpienia od umowy, może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
6. W wypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie wywołuje skutek ex nunc.
§ 12
POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH
1. W celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania
następujący zakres danych osobowych: imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, imię i nazwisko
rodzica/opiekuna prawnego dziecka, numer telefonu.
2. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych do
przetwarzania danych osobowych oraz do zapewnienia ich bezpieczeństwa przez stosowanie technicznych i
organizacyjnych środków bezpieczeństwa odpowiednich do potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa tych
danych i adekwatnych do ryzyka związanego z ich przetwarzaniem. W szczególności Wykonawca zobowiązany
jest wdrożyć środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę praw osób, których dane dotyczą poprzez
zabezpieczenie danych ich dotyczących przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą,
modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do nich.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych mu danych osobowych,
a w szczególności do tego, że nie będzie w okresie obowiązywania Umowy i po jej rozwiązaniu: przekazywać,
wykorzystywać lub ujawniać danych osobowych uzyskanych od Zamawiającego osobom lub podmiotom
nieupoważnionym, oraz że dane te wykorzystywane będą wyłącznie w celach wynikających z niniejszej
Umowy.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych osobom,
które będą przetwarzały dane w celu realizacji niniejszej umowy (np. podwykonawcom, kierowcom,
opiekunom).
5. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostaną zapoznane
z zasadami ochrony danych osobowych.
6. 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 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, zwanego dalej Rozporządzeniem.
7. 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.
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8. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia ochrony
powierzonych mu do przetwarzania danych nie później niż w ciągu 24 godzin od jego stwierdzenia, a także do
umożliwienia Zamawiającemu uczestnictwa w czynnościach wyjaśniających i do przekazywania
Zamawiającemu wraz z powiadomieniem wszelkiej dokumentacji dotyczącej naruszenia.
9. Zamawiający jest uprawniony do kontroli prawidłowości przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych mu
danych osobowych w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania oraz zabezpieczenia powierzonych
danych. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych podczas
kontroli
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie
z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych
osobom nieupoważnionym. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w związku z niezastosowaniem lub
zastosowaniem niewłaściwych środków bezpieczeństwa danych osobowych, o których mowa w ust. 2 oraz
w związku z niedopełnieniem obowiązków, które Rozporządzenie nakłada bezpośrednio na Wykonawcę.
Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku przetwarzania powierzonych mu danych osobowych
w sposób niezgodny z Rozporządzeniem i niniejszą umową na zasadach ogólnych.
11. Po upływie okresu obowiązywania niniejszej Umowy Wykonawca nie ma prawa do dalszego przetwarzania
powierzonych mu danych i jest zobowiązany do ich zwrócenia Zamawiającemu lub usunięcia, w tym także
dokumentów i nośników danych, w których zostały one utrwalone oraz do usunięcia ich istniejących kopii,
chyba że przepisy prawa zobowiązują Wykonawcę do ich dalszego przechowywania.
§13
SIŁA WYŻSZA
1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, zewnętrzne, na które Strona, która się na nie powołuje,
nie miała ani nie mogła była mieć wpływu, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było
zapobiec przy dołożeniu profesjonalnej staranności, a które uniemożliwia (w całości lub części) wykonanie
zobowiązań umownych. Do działań siły wyższej należą w szczególności okoliczności niezależne od woli
którejkolwiek ze Stron, którym nie można było zapobiec i które były poza ich kontrolą, a w szczególności, choć
nie wyłącznie z powodu pandemii COVID-19 (zaostrzenia obostrzeń), klęsk żywiołowych (powodzie, ulewy,
pożary, huragany, itp.), aktów terroru, strajku, wypadków komunikacyjnych, wojny lub innych przejawów siły
wyższej, wprowadzenie stanu wyjątkowego, klęski żywiołowej, wprowadzenie stanu epidemii etc.
2. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Strona powołująca się na jej działanie zobowiązana jest niezwłocznie,
po jej zaistnieniu, zawiadomić pisemnie drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej oraz wykazać, w szczególności
za pomocą dodatkowych oświadczeń lub dokumentów, wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem siły
wyższej na zdolność do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, wraz z przewidywanym okresem
trwania stanu wyższej konieczności.
3. Po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem siły wyższej mogą wpłynąć lub wpływają na
należyte wykonanie umowy, Zamawiający, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy,
w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
części,
2) zmianę sposobu wykonywania usług,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy.
4. Wystąpienie i wykazanie wpływu siły wyższej na zdolność do wykonania umowy, zwalnia Stronę dotkniętą
jej działaniem od przewidzianej Umową odpowiedzialności z tytułu niewykonania/nienależytego wykonania
zobowiązania, przez czas działania siły wyższej, z zastrzeżeniem, że jeżeli umowa nie zostanie zmieniona
zgodnie z ust.3, a działanie siły wyższej trwa dłużej niż 30 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo do
rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
5. W przypadku rozwiązania Umowy z powodu siły wyższej, wysokość wynagrodzenia za wykonanie przez
Wykonawcę usług, zostanie ustalona proporcjonalnie do faktycznego wykonania usług będących przedmiotem
umowy, na podstawie obustronnie podpisanego protokołu, określającego zaawansowanie wykonanych usług.
§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca zrealizuje zadanie zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ……… i obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
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
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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 czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik do umowy

Karta wykonanych przewozów w miesiącu ………………………….…………….. /2022
- rozliczenie do umowy nr …….……………………. z dnia …………………………...

Nazwa placówki i adres: ................................................................................................................................ ...........
………………………………………………………………………………………………………………………
………
Informacje rozliczeniowe:
a) Dzienna liczba km na trasie przyjęta do rozliczeń zgodnie z umową: …………………….
b) Stawka za 1 km zgodnie z umową: ……………………….….
c)

Liczba wykonanych kursów: ………………………...

Podpisy:
1.

Upoważniony przedstawiciel placówki oświatowej oraz pieczęć firmowa placówki oświatowej

Potwierdzam liczbę wykonanych kursów: ....................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela placówki oświatowej
oraz pieczęć firmowa placówki oświatowej

Obliczenie brutto należności do zapłaty za dany miesiąc =
a) x b) x c) …………………..…………..……….

2.

Data i pieczęć i podpis Wykonawcy:
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