UMOWA /PROJEKT/
W dniu ................................ 2019 r. w Mieleszynie została zawarta umowa pomiędzy:
Gminą Mieleszyn z siedzibą w Mieleszynie 23,62-212 Mieleszyn, reprezentowaną
przez:
Wójta Gminy Mieleszyn, Pana Artura Hańczaka
za kontrasygnatą Skarbnika Gminy, Pani Małgorzaty Woźnica
zwaną w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”,
a
..………………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………………………
REGON …………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………
Zwaną/ym dalej w tekście "Wykonawcą".
W związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego została
zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług przewozowych uczniów dowożonych do placówek
szkolnych i przedszkola oraz jego oddziału na terenie Gminy Mieleszyn wraz z zapewnieniem opieki
nad nimi w trakcie przewozu w terminie od 2 września 2019 roku do końca roku szkolnego tj. do 26
czerwca 2020 r.
2. Realizacja usługi wyłącza prawa Wykonawcy do świadczenia usług transportowych wobec innych
osób.
3. Liczba uprawnionych do objęcia dowozami wynosi 194 uczniów dowożonych do szkół i przedszkola
oraz jego oddziału na terenie Gminy Mieleszyn.
4. Wykaz wszystkich dowożonych dzieci (zawierający imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr
legitymacji – jeżeli została wydana) zostanie przekazany Wykonawcy do dnia 31.08.2019 r.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian na liście dowożonych uczniów i związaną z tym zmianą
adresów zamieszkania dzieci, a także do wykazu dni nauki szkolnej. O każdej zmianie Zamawiający
poinformuje Wykonawcę na piśmie, faksem lub drogą e-mail.
6. Przed przystąpieniem do realizacji usługi w terminie do dnia 23.08.2019 r. Zamawiający ustali w
porozumieniu z Wykonawcą projekt harmonogramu dowozów.
7. Harmonogram dowozów zostanie ostatecznie podpisany do dnia 31.08.2019 r. - po ustaleniu przez
dyrektorów stałego planu zajęć w szkole i będzie zawierał m. in:
1) opis tras (liczba realizowanych km pomiędzy poszczególnymi miejscowościami oraz liczba
dowożonych dzieci na poszczególnych trasach),
2) szczegółowe godziny kursów.
8. W uzasadnionych przypadkach i czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego
równorzędny poziom usług. Przez „uzasadnione przypadki” strony rozumieją na przykład awarię
techniczną pojazdu.
§2
Terminy realizacji
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia 2 września 2019 r. do końca roku
szkolnego 2019/2020 tj. do dnia 26 czerwca 2020 r. we wszystkie dni prowadzenia zajęć szkolnych i
przedszkolnych, z zastrzeżeniem ust. 2. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych lub

przedszkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz
dzieci zgodnie z harmonogramem dowozów.
2. W przypadku: czasowej zmiany organizacji ruchu, zmiany organizacji pracy szkoły w związku z
obchodami uroczystości szkolnych, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub innymi
wydarzeniami, które mogą skrócić lub wydłużyć zajęcia lekcyjne, Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić przewóz dzieci zgodnie z harmonogramem dowozów.
3. Realizacja zamówienia w dniach określonych w ust. 1 i 2 nie wymaga sporządzania aneksu do
umowy.
§3
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi w
umowie.
2. Wykonawca zapewnia najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdów, a także
odpowiednie kwalifikacje zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia.
3. Wykonawca będzie wykonywał usługę minimum trzema pojazdami, zgodnie z wykazem, o którym
mowa w § 3 ust. 10 niniejszej umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przeglądów stanu technicznego danego pojazdu,
niezależnie od przeglądów dokonywanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym na koszt
Wykonawcy w sytuacji wątpliwości, co do stanu technicznego danego pojazdu.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić minimum 1 kierowcę i 1 opiekuna przewożonym dzieciom
w każdym pojeździe realizującym przedmiot zamówienia na podstawie ustalonego harmonogramu.
6. Osoby skierowane do realizacji zamówienia zapewnią dzieciom w szczególności bezpieczny dla ich
zdrowia przejazd i będą postępować według następujących zasad:
1) opiekun będzie odbierał dzieci z wyznaczonych miejsc o ustalonej wcześniej w harmonogramie
dowozów godzinie i po dowiezieniu na zajęcia będzie przekazywał dzieci pod opiekę nauczyciela w
szkole lub przedszkolu,
2) po zakończeniu zajęć opiekun będzie odbierał dzieci od nauczycieli w szkole lub przedszkolu i po
dowiezieniu pod wyznaczone miejsce przekazywał pod opiekę rodziców,
3) osoby sprawujące opiekę zachowają szczególną dbałość o dobro dziecka w czasie jazdy oraz przy
wsiadaniu do pojazdu i wysiadaniu z pojazdu.
7. Kierowcy i opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi powinni być wyposażeni w identyfikatory
pozwalające zawsze i w łatwy sposób zidentyfikować imię i nazwisko każdej z tych osób i nazwę firmy
przewozowej oraz telefon komórkowy. Numer telefonu opiekuna lub kierowcy z danej trasy udostępnia
się rodzicom dowożonych dzieci.
8. Osoby skierowane do realizacji zamówienia muszą posiadać ważne badania lekarskie oraz
przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż oraz udzielania pierwszej pomocy.
9. Wykonawca oświadcza, że w przypadku uczestnictwa (za zgodą Zamawiającego) podwykonawców
w realizacji zamówienia ponosi za nich pełną odpowiedzialność.
10. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić, w terminie do 30 dni od rozpoczęcia realizacji umowy:
1) pełen wykaz pojazdów (w liczbie wynikającej z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego na
podstawie opracowanego harmonogramu dowozów i zgodnie z parametrami określonymi w
przedmiocie zamówienia), przy pomocy których będzie wykonywał umowę wraz z dokumentami
potwierdzającymi dopuszczenie pojazdów do ruchu oraz zgłoszenie pojazdu do licencji – w przypadku
zmiany pojazdów w stosunku do pojazdów wykazanych w ofercie przetargowej,
11. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego poinformowania Zamawiającego o planowanej
zmianie w wykazie pojazdów oraz kierowców i opiekunów. Zmiany te nie wymagają sporządzania
aneksu do umowy, jednak muszą spełniać warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym załącznik do umowy.
12. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa, w
szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 58, ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz.
1990 ze zm.) na podstawie aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w
zakresie przewozu osób.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub
wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. Wykonawca przedkłada
Zamawiającemu kopię zawartej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość zawartej umowy brutto – najpóźniej w
dniu podpisania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia OC w zakresie
prowadzonej działalności w przypadku jego wygaśnięcia w czasie trwania umowy.
14. Wykonawca zobowiązany jest do punktualnego dowozu i odwozu uczniów na zajęcia szkolne,
zgodnie z ustalonym harmonogramem dowozów, w dniach prowadzenia tych zajęć, bez względu na
czynniki niezależne (awarie, warunki atmosferyczne itp.) autobusem czystym i w dobrym stanie
technicznym;
§4
Wynagrodzenie
1.1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przez cały okres na jaki
umowa została zawarta wynosi ....................... zł brutto (słownie: .........................................
...............................................złotych).
1.2.Wynagrodzenie za 1 km trasy za wykonanie przedmiotu umowy przez cały okres na jaki umowa
została zawarta wynosi …………… zł brutto / km (słownie:…………………………………..złotych)
2. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych dzieci Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na
warunkach podanych w ofercie.
3. Rozliczenie usługi następować będzie w okresach miesięcznych.
4. Prawidłowo wystawione faktury będą płatne w terminie 30 dni od daty złożenia ich w siedzibie
Zamawiającego.
5. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie
powiadamiać, pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.
6. Aneksu do umowy nie wymagają zmiany danych adresowych i kont bankowych Stron. Zmiany te
następują na podstawie jednostronnego, pisemnego powiadomienia.
7. Za dzień zapłaty strony uznają dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu.
8. Faktury VAT należy wystawić na: Gmina Mieleszyn, Mieleszyn 23, 62– 212 Mieleszyn, NIP
7842427501
§5
Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, uzyskanych
w związku z realizacją niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.) i zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej
ustawy oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L
2016.119.1)
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami,
o których mowa w ust. 1.
3. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji
umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadomienia o stwierdzeniu próby
lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy.
5. Wykonawca na pisemne żądanie umożliwia Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu
przetwarzania i ochrony danych osobowych w sytuacjach naruszenia przepisów o ochronie danych
osobowych.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym umowy w
przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę omijania warunków bezpieczeństwa i ochrony danych
osobowych.

§6
Uprawnienia Zamawiającego
Zamawiający może w szczególności:
1) żądać do wglądu dokumentów potwierdzających sprawność pojazdów samochodowych oraz
dowodów rejestracyjnych tych pojazdów, a także stosownych uprawnień i licencji koniecznych do
realizacji umowy,
2) żądać do wglądu dokumentów kierowców i opiekunów, potwierdzających kwalifikacje do
wykonywania niniejszej umowy,
3) kontrolować terminowość i punktualność wykonywanej usługi.
§7
Udostępnianie informacji
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące
go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1330, ze zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
§8
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, jest on
obowiązany do zapłaty kar umownych:
1) za każdorazowe zawinione przez Wykonawcę opóźnienie wynoszące powyżej 10 minut lub
przyspieszenie wynoszące powyżej 2 minut, w wysokości 4 000,00 zł za każde zdarzenie,
2) za niewykonanie dowozu w całości lub w części Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kary umownej w kwocie 4 000,00 zł za każdy dzień niezgodnego z umową wykonania
usługi,
3) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 40 000 zł brutto.
4) W przypadku naruszenia postanowień określonych w § 3 ust. od 1 do 12 umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości zamówienia brutto za każdy dzień naruszeń.
5) W przypadku naruszenia postanowień określonych w § 3 ust. 13 umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 7% wartości wynagrodzenia brutto za dany miesiąc za
każdy dzień braku ubezpieczenia OC.
2. Jeżeli kary umowne nie pokryją powstałej szkody, Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Wykonawcę można zwolnić od powyższej odpowiedzialności, jeżeli zakłócenia w wykonywanych
przewozach spowodowane zostały przyczynami atmosferycznymi, na które nie miał wpływu i które
uniemożliwiły mu prawidłowe wykonywanie umowy, pomimo dochowania przez niego należytej
staranności z uwzględnieniem jego profesjonalnego charakteru.
4. W przypadku nie dopełnienia warunków przedstawionych w ofercie przetargowej z dnia 9.07.2019 r.
dotyczących podstawienia autobusu zastępczego w przypadku awarii wynoszącego ……….. minut
Wykonawca zapłaci karę umowna w wysokości 4 500 zł za jedno zdarzenie.
4. Kary umowne mogą być potrącone z faktur za wykonane usługi.
5. Wykonawca nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej
umowy.
§9
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą umawiających
się stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne
z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

2. Zmiana postanowień umowy zgodnie z zapisem art. 144 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych może
dotyczyć:
1) nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych,
2) innych ważnych powodów.
§ 10
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w wypadku, gdy:
1) mimo podpisania umowy Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy lub przerwał jej
realizację na chociażby 1 dzień,
2) dojdzie do 2 - krotnego naliczenia kary umownej na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 lub 2,
3) dojdzie do utraty przez Wykonawcę uprawnień lub zezwoleń koniecznych do wykonania umowy,
4) nieposiadania przez Wykonawcę aktualnych polis ubezpieczeniowych od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC),
5) nie wykonywanie umowy zgodnie z harmonogramem,
6) nie zapewnienie przez Wykonawcę do realizacji umowy osób o odpowiednich kwalifikacjach,
7) wszczęcia postępowania o ogłoszenie upadłości Wykonawcy bądź wszczęcia jego postępowania
likwidacyjnego,
8) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do prawidłowego wykonywania umowy.
§ 11
Podwykonawcy
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia
publicznego na usługi, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usługi.
3. Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są usługi:
1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ,
2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
4. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy nie
zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
7. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę
kary umownej.
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonych umów o podwykonawstwo, określonych w
ust. 7 i 8 w terminie 7 dni od daty ich przedłożenia, oznacza akceptację ich przez Zamawiającego.
9. Przepisy w/w stosuje się do zmian w umowach o podwykonawstwo.

§ 12
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji,
rozstrzygającym będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający

Wykonawca

Akceptuje warunki projektu umowy: data, podpis oferenta

