UMOWA NR …………………………
z dnia …. 2019 r.,
na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro,
na usługę pn.: „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Budziszowie Wielkim
w roku szkolnym 2019/2020”
znak sprawy – RI.II.271.27.2019
zawarta w Wądrożu Wielkim, pomiędzy:
Gminą Wądroże Wielkie,
z siedzibą w Wądrożu Wielkim 64, 59-430 Wądroże Wielkie,
tel. 76 887 43 23, fax.: 76 887 43 25, e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl,
NIP: 695-14-00-825, REGON: 390647430,
którą reprezentuje:
Wójt Gminy - Elżbieta Jedlecka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –Elżbieta Błądek,
zwana dalej w niniejszej umowie Zamawiającym,
a
…………………………. z siedzibą: …………………, reprezentowaną przez ……………………..
prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji prowadzonej przez
………………………. pod nr ……………………….
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia
pn.: „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Budziszowie Wielkim w roku szkolnym 2019/2020”
zgodnie z wymaganiami postawionymi w zapytaniu ofertowym.
§2
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 2 września 2019 r.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień zakończenia zajęć lekcyjnych w
roku szkolnym 2019/2020, tj. 26 czerwca 2020 r.
3. Kursy stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane będą w dni nauki szkolnej.

1.

2.

3.

4.

§3
Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie całości usługi stanowiącej przedmiot niniejszego
zamówienia w kwocie brutto ………………… zł (słownie: ……………….., w tym VAT 8 % kwoty
netto, w kwocie …………… zł (słownie: ………………..), wynagrodzenie netto ……………… zł
(słownie: …………………). Kwota ta została skalkulowana w oparciu o listę uczniów przekazaną
Wykonawcy przez Zamawiającego, uprawnionych do przewozów, oraz stawkę biletu miesięcznego na
danej trasie, podaną w ofercie Wykonawcy.
Kwota wynagrodzenia płatna będzie w miesięcznych ratach po zakończeniu danego miesiąca
świadczenia usługi wg ilości biletów miesięcznych za dany miesiąc wystawionych przez Wykonawcę w
oparciu o listy, o których mowa w § 4 ust. 2.
W przypadku zmiany liczby uczniów dowożonych w ramach niniejszej usługi kwota wynagrodzenia
wyliczona będzie w oparciu o listę, o której mowa w §4 ust. 2, i stawkę biletu miesięcznego na danej
trasie, podaną w ofercie Wykonawcy.
Zmiana kwoty wynagrodzenia wymaga pisemnego potwierdzenia dyrektora szkoły o zmianie liczby
uczniów objętych przewozem.

§4
1. Potwierdzeniem prawa korzystania z przejazdu uczniów z autobusu dowożącego jest bilet miesięczny
ulgowy wystawiony przez Wykonawcę na podstawie imiennej listy uczniów uprawnionych do
przewozów wraz z nazwą miejscowości z której będzie realizowane dowożenie. Bilet miesięczny ulgowy
uprawnia ucznia również do przejazdu innymi autobusami Wykonawcy w ramach istniejącego rozkładu
jazdy autobusów.
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2. Listy uczniów objętych dowozem sporządza dyrektor szkoły i przekazuje je Wykonawcy i
Zamawiającemu za każdy miesiąc do ostatniego dnia miesiąca poprzedniego.
§5
1. Wykonawca wystawi faktury za okresy miesięczne wg cen biletów miesięcznych podanych w Ofercie.
2. Zapłata wynagrodzenia wskazanego na fakturze nastąpi w terminie 14 dni po przedstawieniu faktury
obciążającej Zamawiającego na konto Wykonawcy nr ………………………….. w …………………..
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do pomniejszenia wynagrodzenia miesięcznego w przypadku
naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8 niniejszej umowy.
§6
1. Zamawiający będzie sprawował opiekę nad uczniami w czasie przewozów.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ewentualne powstałe z tego tytułu szkody a
także za terminowość świadczonych usług. W przypadku niemożliwości zapewnienia własnego środka
transportu zapewni zastępczy (nie gorszy) przewóz uczniów na koszt własny. Wykonawca jest
odpowiedzialny za sprawność techniczną autobusów ich oznakowanie, czystość i estetykę.
3. Rozkład jazdy będzie dostosowany do potrzeb określonych przez dyrektora szkoły. W przypadku zmiany
ustawowych dni nauki szkolnej lub podziału godzin (zmiany terminów i godzin obsługi dowozów)
Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 2 dni przed wprowadzeniem zmian.
4. Wykonawca zapewnia wykonywanie usług przewozowych autobusami sprawnymi technicznie (z
aktualnym badaniem technicznym) przez kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje i aktualne
badania lekarskie.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług autobusami o pojemności zapewniającej miejsca
siedzące wszystkim uczniom objętym dowozem na poszczególnych trasach.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
stosownie do postanowień ustawy z dnia 06 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j.: Dz.U. 2001
nr 125 poz. 1371 z późn. zm.) oraz właściwe zezwolenia na przewozy regularne osób.
§7
1. Odstąpienie od realizacji umowy przez Wykonawcę może nastąpić tylko w przypadku wystąpienia siły
wyższej, która zupełnie uniemożliwia Wykonawcy realizację zobowiązań wynikających z umowy lub
trwającego dłużej niż 14 dni opóźnienia Zamawiającego w zapłacie przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca:
1) nie przystąpił do realizacji zamówienia – natychmiast po zaistnieniu takiej okoliczności;
2) przerwał realizację zamówienia i przerwa ta trwa dłużej niż 1 dzień roboczy – natychmiast po
zaistnieniu takiej okoliczności,
3) realizuje zamówienie z rażącym naruszeniem przepisów prawa i niezgodnie z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym – natychmiast po upływie terminu jaki
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości.
§8
1. Strony ustalają odpowiedzialność finansową w formie kar umownych z następujących tytułów i w
podanych wysokościach:
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w kwocie stanowiącej 10% wynagrodzenia wskazanego w
§3 ust. 1 niniejszej umowy.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
a) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w kwocie
stanowiącej 10% wynagrodzenia wskazanego w §3 ust. 1 niniejszej umowy,
b) za niedowiezienie uczniów na zajęcia – 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy
niewykonany kurs.
c) opóźnienie w dowozie uczniów na zajęcia lekcyjne powyżej 15 minut – 100 zł (słownie: sto
złotych) za każdy opóźniony kurs.
d) opóźnienie w odwiezieniu uczniów z zajęć lekcyjnych trwające dłużej niż 30 minut – 50 zł
(słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy opóźniony kurs.
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e) nie zapewnienie odpowiednich warunków przewozu w zimie (temperatura w autobusie poniżej +
8° C) – 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy stwierdzony przypadek (każdy kurs).
f) stwierdzone przypadki-spożywania pokarmów, palenia papierosów, prowadzenia rozmowy
telefonicznej przez kierowcę w czasie wykonywania przewozu dzieci lub zagrażającego
bezpieczeństwu prowadzenia autobusu (z nadmierną prędkością i/lub gwałtowne ruszanie i/lub
nieuzasadnione, gwałtowne hamowanie - powodujące zagrożenie zdrowia uczniów w tym:
upadki, urazy, potłuczenia) – 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy przypadek
potwierdzony przez opiekuna.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1983 ze zm.) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie przewozu
tylko w sytuacji, gdy zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których przewoźnik nie mógł
uniknąć ani zapobiec ich skutkom, w szczególności gdy są one wynikiem złych warunków
atmosferycznych tj. gołoledź, zaspy, mgła itp. lub nieprzejezdności dróg spowodowanej klęską
żywiołową, wypadkiem w drogowym, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w
okresie zimowym opon z bieżnikiem głębszym niż 4 mm lub zimowych. Opóźnienia lub niewykonanie
przewozu w okresie zimowym wynikające z używania nieodpowiedniego ogumienia obciąża
Wykonawcę i jest podstawą do naliczenia kar umownych wskazanych w ust. 1 pkt. 2) lit. a, b , c, d

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§10
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Wądroże Wielkie z siedzibą w 59-430
Wądroże Wielkie 64
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@dasec.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie
Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z
instrukcją kancelaryjną
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
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