Załącznik nr 3-projekt umowy
Umowa Nr EZK
zawarta w dniu pomiędzy Miastem Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1, które
reprezentuje magister inżynier Aleksander Wyra–Burmistrz Miasta Łaziska
Górne w dalszym tekście zwanym Zamawiającym
a:
reprezentowanym przez:
zwanym dalej Wykonawcą
uprawnionym do wykonania niniejszej umowy, na podstawie udzielonego
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. –Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dziennik Ustaw z 2019 pozycja 1843 ze zmianami).
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca podstawia sprawny technicznie pojazd z
kierowcą i zobowiązuje się do wykonania usług w zakresie codziennego
dowozu i odwozu 2 uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do
Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Otwarte Okno” w Tychach, ul.
Paprocańska 84-84a:
a)

Uczeń………………………….

b)

Uczeń…………………………..

wraz z opieką nad nimi w czasie tych przewozów do szkoły i z powrotem.
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości dowożonych dzieci
do 2 w przypadkach zgłoszenia przez rodziców/opiekunów prawnych
kolejnych dzieci do dowozu. Zamawiający zwiększając ilość dzieci objętych
dowozem, przekaże stosowną informację Wykonawcy usługi. Zmiana ilości
uczniów w trakcie roku szkolnego nie będzie stanowić podstawy do
wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości kolejnych zgłoszonych
uczniów do dowozu.
Wykonawca oświadcza, że usługa będzie realizowana zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dziennik
Ustaw z 2020 roku pozycja 374 ze zmianami).
§ 2.
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 18 stycznia 2021 roku do
25 czerwca 2021 roku.

§ 3.
Usługa realizowana będzie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. W
przypadku dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych np. takich jak dni egzaminów, rekolekcji dowóz będzie
organizowany na życzenie rodziców. W tej sytuacji rodzic będzie
zobowiązany poinformować telefonicznie o zapewnieniu dowozu
Zamawiającego oraz Wykonawcę dowozu, na podstawie porozumienia
zawartego z Zamawiającym.
W przypadku zmiany organizacji pracy szkoły i skrócenia zajęć lekcyjnych
Wykonawca zapewni odwóz uczniów we wcześniejszych godzinach
ustalonych z rodzicami dzieci niepełnosprawnych lub bezpośrednio z
dyrekcją szkoły. W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły
polegającego na zawieszeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej w związku z pandemią, epidemią, klęską żywiołową dowóz nie
będzie realizowany na przykład w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
Dowóz nie będzie realizowany w czasie absencji uczniów
niepełnosprawnych, spowodowanej chorobą lub inną ważną przyczyną.
Niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych, dyrektor szkoły może ustalić inne dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć
przypadających w te dni w wyznaczone soboty. W tym przypadku
Wykonawca zapewnia dowóz ucznia/uczniów niepełnosprawnego/ych do
szkoły, a rodzic/rodzice będzie/ą zobowiązany/i z co najmniej 1
tygodniowym wyprzedzeniem, poinformować telefonicznie o zapewnieniu
takiego dowozu Zamawiającego oraz Wykonawcę.
Godziny dowozu i odwozu w dni wolne od zajęć dydaktycznych będą
dokonywane na bieżąco, zgodnie z potrzebami. Informacja o powyższych
zmianach będzie przekazywana wyłącznie przez Zamawiającego lub
dyrektora szkoły.
§ 4.
Uczniowie niepełnosprawni winni być dowiezieni do szkoły w takim czasie,
aby możliwe było punktualne rozpoczęcie przez nich zajęć lekcyjnych i
zabierani po zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania. Rozkład jazdy
będzie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§ 5.
Uczniowie niepełnosprawni będzie wsiadać i wysiadać z pojazdu: parking
za Miejskim Domem Kultury w Łaziskach Górnych, ul. Św. Jana Pawła 2,
przy Dworcu PKP w Łaziskach Średnich, ul. Górnośląska, przy

Niepublicznej Szkole Podstawowej „Otwarte Okno” w Tychach, ul.
Paprocańska 84-84a
Wykonawca zapewnia we własnym zakresie dostarczenie środka
transportu do początku trasy i transport po zakończeniu trasy przy
założeniu, że punktem początkowym i końcowym trasy jest przystanek, z
którego zostanie zabrany/odwieziony pierwszy uczeń. Koszty dojazdu do
pierwszego przystanku z bazy Wykonawcy oraz koszty powrotu pojazdu z
ostatniego przystanku do bazy Wykonawcy nie są opłacane.
§ 6.
Wyjazd z parkingu przy ulicy w Łaziskach Górnych do wskazanej szkoły w
czasie dowozu odbędzie się o godzinie
§ 7.
Wykonawca podstawia do dyspozycji Zamawiającego” pojazd, który musi
być dostosowany do przewozu nie mniej niż 5 osób uwzględniając
kierowcę i opiekuna.
Wykonawca oświadcza, że w całym okresie realizacji przedmiotu umowy
będzie posiadał uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
niepełnosprawnym i opiekuna. Wykonawca użyje do przewozu uczniów
niepełnosprawnych pojazdu, który będzie w szczególności sprawny
technicznie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku
Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 6 września 2001 roku o
Transporcie drogowym, posiadał opony zachowujące dobre właściwości
jezdne nawet na ośnieżonej nawierzchni, spełniał wymogi sanitarne,
posiadał odpowiednie ogrzewanie, zapewniał bezpośredni kontakt
opiekuna z uczniami niepełnosprawnymi w czasie każdego przewozu.
Wykonawca oświadcza, że zatrudnia kierowcę posiadającego stosowne,
przewidziane przepisami uprawnienia i kwalifikacje.
W pojeździe, w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych nie może
znajdować się większa liczba osób niż dopuszczalna, określona w dowodzie
rejestracyjnym.
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia i utrzymania przez cały okres
obowiązywania niniejszej umowy, umowy ubezpieczenia OC i NNW.
W dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
następujące dokumenty wykaz pojazdu (pojazdów), którym Wykonawca
będzie realizował przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do umowy, dowód rejestracyjny pojazdu wraz z
aktualnymi badaniami diagnostycznymi, OC i NNW pojazdu, stosowną
licencję. W przypadku kiedy wykazanemu w załączniku nr 2 do umowy
pojazdowi mija termin ubezpieczenia OC, NNW, badań diagnostycznych

Wykonawca niezwłocznie przekazuje Zamawiającemu kserokopie nowych
obowiązujących dokumentów.
W przypadku zgłoszenia kolejnych uczniów do dowozu Wykonawca jest
zobowiązany podstawić pojazd z liczbą miejsc siedzących dostosowanych
do liczby uczniów zgłoszonych na wniosek rodziców do dowozu.
Zmieniając pojazd na większy Wykonawca złoży stosowny wniosek
Zamawiającemu wraz z dokumentacją pojazdu (dowód rejestracyjny
pojazdu wraz z aktualnymi badaniami diagnostycznym, OC, NNW,
stosowną licencję osobową na wykonywanie krajowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osób lub zezwolenie na wykonywanie
przewoźnika drogowego osób. Zezwolenia lub licencje na wykonywanie
krajowego transportu drogowego osób, udzielone na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów będą akceptowane, jeżeli zachowały moc
prawną, nie wygasły bądź nie zostały cofnięte) i korektą załącznika nr 2, o
którym mowa w ust. 7 pkt a.
Zmieniony pojazd na większy musi spełniać wymogi określone w ust. 3.
Zmiana pojazdu jest możliwa po akceptacji złożonego wniosku przez
Zamawiającego.
W przypadku kiedy rodzic dopełni obowiązku poinformowania Wykonawcy
o odwołaniu przewozu, zgodnie z § 17 pkt 4, Wykonawca może wykonać
dowóz/odwóz uczniów pojazdem z mniejszą ilością miejsc siedzących,
dostosowując go do ilości przewożonych dzieci.
Warunek taki zostanie spełniony, jeśli pojazd będzie wykazany w
załączniku nr 2 do umowy. Pkt 13 będzie miał zastosowanie w przypadku
zgłoszenia kolejnych uczniów do dowozu.
§ 8.
Na żądanie Zamawiającego „Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo
przedstawić dokumenty dotyczące uprawnień, o których mowa w § 7
umowy oraz dokumenty dotyczące stanu technicznego pojazdu.
Zamawiający w każdym czasie może wezwać odpowiednią jednostkę
policji w celu sprawdzenia sprawności pojazdu i jego możliwości
poruszania się po drogach publicznych.
Jeśli kontrola, dokumenty lub stan faktyczny uniemożliwią poruszanie się
pojazdu, Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania pojazdu
zastępczego, sprawnego, dopuszczonego do ruchu drogowego, na czas
niezbędnych napraw.
Wykonawca niezwłocznie zobowiązany jest poinformować o wyżej
wymienionym fakcie Zamawiającego i dyrekcję szkoły. Pojazd zastępczy
zostaje zapewniony najpóźniej w ciągu 1 godziny od chwili wykrycia

okoliczności, o których mowa w ust.1 Kierowca pojazdu winien posiadać
stałą łączność z bazą techniczną Wykonawcy.
§ 9.
W przypadku awarii pojazdu, planowanego przeglądu, remontu pojazdu
lub innych zdarzeń losowych Wykonawca zapewnia dowóz uczniom
niepełnosprawnym pojazdem zastępczym spełniającym warunki określone
w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić telefonicznie i
pisemnie Zamawiającego o zdarzeniach określonych w pkt 1 i przedstawi
dokumenty potwierdzające przegląd i ubezpieczenie pojazdu, którym na
czas napraw/przeglądu lub remontu będzie realizował przewóz. W
przypadku długotrwałej awarii pojazdu/innego zdarzenia losowego
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojazdu na zastępczy.
Zmiana pojazdu jest możliwa po akceptacji złożonego wniosku przez
Wykonawcę wraz z dokumentacją pojazdu (dowód rejestracyjny pojazdu
wraz z aktualnymi badaniami diagnostycznym, OC, NNW, stosowną
licencję osobową na wykonywanie krajowego transportu drogowego w
zakresie przewozu osób lub zezwolenie na wykonywanie przewoźnika
drogowego osób. Zezwolenia lub licencje na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób, udzielone na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów będą akceptowane, jeżeli zachowały moc
prawną, nie wygasły bądź nie zostały cofnięte) i korektą załącznika nr 2
do niniejszej umowy. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca
zobowiązany jest podstawić pojazd zastępczy do minut od zajścia
zdarzenia.
Podstawiony pojazd zastępczy powinien spełniać wszystkie wymogi
techniczne, być dopuszczony do ruchu drogowego i gwarantować
wszystkim przewożonym osobom miejsca siedzące oraz musi
bezwzględnie posiadać niezbędne przeglądy, ubezpieczenia i stosowne
licencje.
W przypadku nie podstawienia pojazdu zastępczego Wykonawca pokrywa
pełne koszty wynajmu innego przewoźnika przez Zamawiającego.
Wszystkie koszty związane z podstawieniem pojazdu zastępczego, koszty
związane z usunięciem awarii, koszty powstałe w związku z transportem
pojazdu do siedziby Wykonawcy ponosi Wykonawca.
§10.
Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zapewnienia
przewożonemu uczniom niepełnosprawnym odpowiednich warunków
higieny i bezpieczeństwa, utrzymania pojazdu w należytym stanie
technicznym, zapewnieniu wszystkim osobom przewożonym miejsc

siedzących, niezwłocznego informowania rodziców lub opiekunów
prawnych oraz informowanie w formie pisemnej Wydziału Edukacji,
Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu o przypadkach stwierdzenia sytuacji
zagrażającej bezpieczeństwu przewozu uczniom niepełnosprawnym.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone
uczniom niepełnosprawnym oraz osobom trzecim z związku z wykonywaną
usługą oraz odpowiada za mienie dowożonych dzieci podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki nieszczęśliwych wypadków
powstałych w związku z wykonywaną usługą.
§ 11.
Wykonawca zobowiązany jest w sposób rzetelny realizować przedmiot
umowy, wykonywać przewozy terminowo i punktualnie.
§ 12.
Wykonawca oświadcza, że na dzień podpisania umowy zamierza / nie
zamierza*) powierzyć podwykonawcom zrealizowanie następujących
części zamówienia:
zakres:
podwykonawca (nazwa firmy, adres)
zakres
podwykonawca (nazwa firmy, adres)
*) niepotrzebne skreślić
Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy
lub rezygnacje z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu
zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez
Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w
realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z
tytułu realizacji przedmiotu umowy.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby „Wykonawca” powoływał się, na zasadach określonych w
art. 22a ust. 1 ustawy PZP (Prawo zamówień publicznych), Wykonawca
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i wszelkie działania
Podwykonawcy związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do
szkoły i ponosi za nie odpowiedzialność odszkodowawczą. Wykonanie
usługi 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.
§ 13.
Z uwagi na charakter wykonywania usługi stanowiącej przedmiot umowy,
Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności, polegające na
kierowaniu pojazdem (kierowca) i opiece nad uczniami niepełnosprawnymi
podczas przewozu (opiekun), przewidziani do realizacji zamówienia
zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę w całym okresie realizacji umowy, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.–Kodeks pracy.
W terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu
zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o
pracę, w zakresie czynności wskazanych w pkt 1.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion
i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie
spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania
oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku
wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w
trakcie realizacji zamówienia oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy
wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać informacje określone w § 13 pkt 2,
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub „Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w
trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie

Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 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 w dalszej części
Rozporządzeniem) (to jest w szczególności1 bez adresów, nr PESEL
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, zaświadczenie
właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika
przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
Rozporządzeniem. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1
czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty
przez Wykonawcę kary umownej w wysokości ryczałtowej 500 zł za
każdego zadeklarowanego pracownika, za każdy miesiąc wykonywania
zamówienia.
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać
również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna
zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów
Rozporządzenia; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami
ww. ustawy.
1

§ 14.
Wykonawca oświadcza, że opiekunem jest osoba pełnoletnia, sprawna
fizycznie, nie karana, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
posiadająca przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, nie
widniejąca w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Kierowca nie może być jednocześnie opiekunem uczniów
niepełnosprawnych.
§ 15.
Za początek podjęcia obowiązków opiekuna uważa się moment odebrania
uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania, natomiast za
zakończenie moment przekazywania ich wychowawcom w trakcie
dowozów i odwrotnie w trakcie odwozów.
Do zadań opiekuna należy zapewnienie bezpieczeństwa przy wsiadaniu i
wysiadaniu uczniom niepełnosprawnym z pojazdu oraz w pojeździe,
obowiązkowa opieka i nadzór podczas doprowadzenia uczniów
niepełnosprawnych z pojazdu do szkoły, przekazanie opieki nad nimi
wychowawcy w szkole, obowiązkowe odbieranie uczniów
niepełnosprawnych spod opieki wychowawcy/świetlicy itp. i doprowadzenie
ich do pojazdu, przekazywanie rodzicom informacji ze szkoły, zwracanie w
sposób kulturalny uwagi na zachowanie się uczniów niepełnosprawnych
podczas przewozu, udzielanie pomocy przy ubieraniu i rozbieraniu w
szkole oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu w sytuacjach, gdy
uczeń/uczniowie niepełnosprawny/i wymaga/ją takiej pomocy.
§ 16.
W ramach nadzoru nad wykonywaniem umowy Zamawiający może
kontrolować terminowość i punktualność wykonywanej usługi.
§ 17.
Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonane usługi przewozowe określone
w niniejszej umowie należność w wysokości: zł brutto (słownie:) w tym
8% VAT: zł, netto: zł (słownie:) za jeden dzień przewozu uczniów
niepełnosprawnych.
Wartość przedmiotu niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty: zł
brutto. W kwocie, o której mowa w ust. 1 zawarte jest wynagrodzenie
kierowcy i opiekuna.
Rodzice są zobowiązani poinformować Wykonawcę o odwołaniu przewozu
w przypadku choroby dziecka lub z innej ważnej przyczyny do godziny
6.00 danego dnia, na podstawie porozumienia zawartego z
Zamawiającym.

W przypadku odwołania przewozu dla wszystkich uczniów
niepełnosprawnych zgodnie z § 17 pkt 4 Wykonawca nie będzie naliczał
kosztów przewozu.
Zamawiający oświadcza, że dokona płatności za realizację przedmiotu
umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw.” split
payment”, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca oświadcza, że
rachunek bankowy wskazany na fakturze wystawianej do przedmiotowej
umowy należy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z
Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
(Dziennik Ustaw z 2020 roku, poz. 1896) prowadzony jest rachunek VAT.
Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych odsetek, kar
lub odszkodowań w przypadku, gdy brak zapłaty lub opóźnienie w jej
realizacji związane będzie z brakiem możliwości dokonania zapłaty przy
zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.
§ 18.
Płatność za wykonanie usługi będzie następowała miesięcznie przelewem
na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na MIASTO ŁAZISKA
GÓRNE, PLAC RATUSZOWY 1, 43-170 ŁAZISKA GÓRNE, NIP:635-183-4018.
Miesięczna należność za wykonanie usługi obliczana będzie jako iloczyn
liczby zrealizowanych dni przewozów w danym miesiącu przez wartość
usługi za jeden dzień przewozu.
Do faktury należy dołączyć miesięczną listę obecności uczniów
niepełnosprawnych w szkole w danym miesiącu, podpisaną każdorazowo
przez dyrektora szkoły/jego zastępcę lub osoby upoważnionej przez
dyrektora.
Wzór miesięcznej listy obecności stanowi załącznik nr 3 do niniejszej
umowy. Termin płatności ustala się do 30 dni od daty doręczenia faktury.
§ 19.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony
ustalają następujące kary umowne Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, za nienależyte
wykonanie usługi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 20 % wynagrodzenia umownego za odstąpienie od wykonania
przewozu bez uzasadnionych przyczyn.
W przypadku spóźnienia się pojazdu powyżej 30 minut od godziny
wskazanej przez Zamawiającego w rozkładzie jazdy–zastosowana będzie
kara umowna 10% wynagrodzenia umownego.

W przypadku niepodstawienia pojazdu w wyznaczonej godzinie i miejscu
zgodnym z rozkładem jazdy-zastosowana będzie kara umowna 10%
wynagrodzenia umownego.
Zamawiający dopuszcza potrącenie kar umownych z faktur VAT na
podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej.
§ 20.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli
wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach, pomimo uprzednich pisemnych 2krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego–Wykonawca nie wykonuje
usługi zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje
zobowiązania umowne, zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub
likwidacyjne wobec Wykonawcy, nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji
finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o
postępowaniu egzekucyjnym wobec majątku Wykonawcy, Wykonawca nie
rozpoczął przewozów do szkoły bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w
przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że pojazd przewożący
uczniów niepełnosprawnych, bądź kierowca upoważniony do jego obsługi,
powodują zagrożenie dla zdrowia przewożonym osobom, utraty uprawnień
do wykonywania niniejszej umowy.
Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy
przez Zamawiającego o przyczynie odstąpienia od umowy.
W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień
niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić w trybie natychmiastowym
od umowy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci karę umowną w
wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 17 ust.
2 umowy.
§ 21.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania
umowy, w przypadku stwierdzenia niezrealizowania przedmiotu umowy
bez uzasadnionych przyczyn, stwierdzenia nieprawidłowego wykonania
przedmiotu umowy, postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub
upadłości; stwierdzenia omijania przez Wykonawcę przepisów dotyczących
bezpieczeństwa przewożonym uczniom niepełnosprawnym i ochrony
przetwarzanych danych. gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie
wykonał przewozów zgodnie z harmonogramem, gdy Wykonawca

powierzył wykonywanie swych zadań innym podwykonawcom, bez zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie, gdy Wykonawca pozostawił uczniów
niepełnosprawnych bez opieki podczas realizacji usługi, gdy Wykonawca
używa pojazdu niezgodnego z postanowieniami niniejszej umowy, a także
nie dostosowuje go do potrzeb przewożonych uczniów niepełnosprawnych,
niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia pojazdu od
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności
cywilnej (OC) albo nie zapewnienia ciągłości tego ubezpieczenia przez cały
okres trwania umowy, Wykonawca może rozwiązać umowę tylko w
przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia nieprzewidzianych
okoliczności i zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia
niezależnych od Wykonawcy, powodujących, że realizacja zamówienia
będzie niemożliwa do wykonania zgodnie z ustalonymi warunkami umowy
(na przykład wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na trasie przejazdu,
długa awaria pojazdu i niemożliwość zagwarantowania pojazdu
zastępczego, długotrwała choroba Wykonawcy i tym podobne).
Rozwiązanie umowy musi zawierać pisemne uzasadnienie. Umowa może
być rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego
okresu wypowiedzenia, liczonym na koniec miesiąca kalendarzowego.
§ 22.
W zakresie spraw nie określonych w niniejszej umowie strony poddają się
odpowiednim przepisom Kodeksu cywilnego i Ustawy prawo zamówień
publicznych.
§ 23.
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiany umowy mogą być
dokonywane jedynie w granicach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia jednej z
okoliczności wymienionych poniżej: zmiany regulacji prawnych
wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy a mających wpływ na
realizację przedmiotu umowy, zmiany przepisów prawa dotyczących
przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności w
celu dostosowania postanowień umowy do regulacji Unii Europejskiej w
tym zakresie, wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
zmiany nazw, siedziby stron umowy, innych danych identyfikacyjnych,
rezygnacja, zmiana podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy,
konieczności zastosowania innego środka transportu w przypadku
długotrwałej awarii tj. konieczności zastosowania pojazdu zastępczego
odpowiadającemu wymogom zgodnym z ustawą Prawo o ruchu drogowym
i ustawą o Transporcie drogowym. Pojazd ten powinien spełniać wymogi

określone w § 7 pkt 3 i posiadać obowiązkowe ubezpieczenia OC, NNW i
aktualne przeglądy techniczne, stosowne licencje/zezwolenia na przewóz
osób, przewiduje się możliwość wprowadzenia zmiany wysokości
wynagrodzenia należnego „Wykonawcy” w przypadku zmiany stawki
podatku od towarów i usług - Podatek VAT naliczony będzie według
obowiązujących przepisów. Wartość netto określona w umowie będzie
niezmienna w trakcie obowiązywania umowy. Zmiana stawki podatku od
towarów i usług oraz wartość brutto umowy wprowadzona zostanie
aneksem do umowy, liczby uczniów, przebiegu i długości trasy,
wynikających z dodatkowych przystanków zgodnie z potrzebami
organizacyjnymi (na wniosek rodzica/opiekuna prawnego), rozkładu jazdy,
zmiany pojazdu na większy dostosowując liczbę miejsc siedzących do
liczby uczniów zgłoszonych na wniosek rodziców do dowozu lub zmiany
pojazdu na zastępczy w przypadku krótkotrwałej awarii pojazdu,
planowanego przeglądu, remontu lub innych zdarzeń losowych . Pojazd
ten powinien spełniać wymogi określone w § 7 pkt 3 i posiadać
obowiązkowe ubezpieczenia OC, NNW i aktualne przeglądy techniczne,
stosowne licencje/zezwolenia na przewóz osób, zmiany terminu
rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia usług, wynikająca z przyczyn
nieleżących po stronie Wykonawcy i Zamawiającego w szczególności na
niemożliwe do przewidzenia sytuacje np. zawieszenie zajęć w szkole w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej i tym podobne, zmiany terminu
rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia usług (bez zmiany zakresu i
wartości umowy), wynikająca z przyczyn nieleżących po stronie
Wykonawcy, w szczególności w razie podpisania umowy w terminie
uniemożliwiającym rozpoczęcie realizacji usług w terminie pierwotnie
określonym, przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku
niewykorzystania szacowanej wartości brutto przedmiotu umowy, o której
mowa w § 17 pkt 2 umowy–w takim przypadku termin wykonania
przedmiotu umowy zostanie przedłużony do czasu wykorzystania
całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy, przypadającej na okres na
okres styczeń-czerwiec 2021 roku.
W związku z powyższym Wykonawca powinien zwrócić się z wnioskiem do
Zamawiającego o wydłużenie terminu umowy wraz z uzasadnieniem,
zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia (wykazanych w
oświadczeniu Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności – opiekun ucznia niepełnosprawnego oraz
kierowca) pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania
określone dla nich przez Zamawiającego w niniejszej umowie,
zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w związku z w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub
wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej itp., co jednoznacznie będzie się
wiązało zmniejszeniem zapotrzebowania na usługi przewozowe i
zmniejszeniem wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 ust.1, zmiany
zakresu lub sposobu świadczenia usług, w przypadku zmiany przepisów

prawa powszechnie obowiązującego mających zastosowanie do
przedmiotu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania umowy do
warunków wynikających ze zmienionych przepisów prawa.
Zmiany mogą być dokonane tylko, jeśli jest to niezbędne dla
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jest to niezbędne, aby
zgłoszonemu uczniowi niepełnosprawnemu zapewnić realizację obowiązku
szkolnego.
Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie
pisemnej (aneksu do umowy).
§ 24.
Działając w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)
Zamawiający powierza Wykonawcy dane osobowe, na zasadach i w celu
określonych w niniejszą umową. Zamawiający oświadcza, że jest
administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia, które przetwarza
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca oświadcza, iż
dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami
umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami
Rozporządzenia.
Wykonawca oświadcza, że będzie stosował wymogi określone
Rozporządzeniem. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe
powierzone przez Zamawiającego wyłącznie w zakresie i w celu
określonych w niniejszej umowie.
Wykonawca może przetwarzać dane osobowe powierzone przez
Zamawiającego nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji
postanowień niniejszej umowy.
Poprzez przetwarzanie danych rozumie się operacje wykonywane na
danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,
porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie,
usuwanie lub niszczenie.
Zakres powierzonych danych obejmuje informacje zawarte w zbiorze
danych Dowozy szkolne, na który składają się dane: imiona i nazwiska
uczniów dowożonych do szkół, imiona i nazwiska rodziców, adresy
zamieszkania, data urodzenia uczniów dowożonych do szkół, numery
telefonów rodziców.
Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania
powierzonych przez Zamawiającego danych wdrożyć i utrzymywać przez

czas przetwarzania wszelkie środki i zabezpieczenia związane z
przetwarzaniem danych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia oraz
innymi przepisami prawa.
Wykonawca ma prawo powierzyć przetwarzanie danych podmiotom
trzecim, jeżeli w jego ocenie jest to niezbędne do należytego wykonania
niniejszej umowy, za zgodą Zamawiającego.
W przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców
Wykonawca zapewni, aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych
spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie
danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa
osób, których dane dotyczą. Podwykonawca musi spełniać te same
gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Wykonawcę w celu
wykonania niniejszej Umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za
niewywiązanie się z obowiązków spoczywających na Podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody,
które powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez
Zamawiającego powierzonych danych osobowych.
Wykonawca nie jest odpowiedzialny za udostępnienie powierzonych
danych osobowych osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem tych danych osobowych w
przypadku, gdy przyczyną powyższego jest działanie bądź zaniechanie
Zamawiającego.
§ 25.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY

