-Załącznik nr 6

WZÓR

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH Nr……………………….

Zawarta w dniu ……………………….. w Jasienicy, po przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730 z późn. zm.) pomiędzy:
Gminą Jasienica, 43-385 Jasienica 159, NIP 9372634680, w imieniu której działa Gminnym Zespół
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, reprezentowany przez Dyrektora
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy Urszulę Bujok, na podstawie pełnomocnictwa
Nr 99/2019, z dnia 03.06.2019 r.
- zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym"
a
……………………………………………………………………………….
wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
przeprowadzonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730 z późn. zm.)
- zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą"
- zwanymi łącznie w dalszej części umowy „Stronami”

zawarta została umowa następującej treści:

§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług przewozowych, na rok
szkolny 2019/2020, w zakresie przewozu dzieci i uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w tym
na wózkach inwalidzkich, z terenu Gminy Jasienica (zwanymi w dalszej części umowy dziećmi i
uczniami), z domu do przedszkola, szkoły lub ośrodka na terenie powiatu bielskiego, cieszyńskiego i
pszczyńskiego oraz z przedszkola, szkoły lub ośrodka, na terenie powiatu bielskiego, cieszyńskiego i
pszczyńskiego do domu, wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu, zgodnie z
harmonogramem przewozów, opracowany w oparciu o kalendarz roku szkolnego 2019/2020 i
tygodniowy harmonogram zajęć w poszczególnych przedszkolach, szkołach i ośrodkach, za wyjątkiem
dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii świątecznych.
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§2
1. Lista przedszkoli, szkół i ośrodków, do których dowożone będą dzieci i uczniowie oraz przewidywana
liczba dzieci i uczniów, uczęszczających do poszczególnych przedszkoli, szkół i ośrodków:
a. Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach – 2
uczniów,
b. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu - 3 uczniów, w tym 1 uczeń pełnosprawny,
c. Szkoła Podstawowa Nr 17 w Bielsku-Białej – 11 uczniów,
d. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie – 3 uczniów,
e. Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu – 3 uczniów,
f.

Zespół Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach – 3 uczniów,

g. Niepubliczne Przedszkole Jonatan w Bielsku-Białej, ul. Wyspiańskiego 29 – 1 uczeń,
h. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jonatan w Bielsku-Białej, ul. Mickiewicza 21 – 4 uczniów,
i.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jonatan w Bielsku-Białej ul. Błękitna 14 – 4 uczniów,

j.

Niepubliczne Przedszkole Jonatan w Bielsku-Białej ul. Laskowa 18 – 3 uczniów,

k. Nowa Szkoła w Bielsku-Białej ul. Komorowicka 25 – 1 uczeń,
l.

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 6 w Bielsku-Białej ul Brodzińskiego 3 -1uczeń

2. Określona w ust. 1 lista przedszkoli, szkół i ośrodków, do których dowożone będą dzieci i uczniowie
oraz liczba dzieci i uczniów, w czasie trwania umowy może ulec zmianie. W takim przypadku Strony
zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy.
§3
W ramach realizacji dowozu Wykonawca zobowiązany jest:
1. zapewnić transport dzieci i uczniów niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich,
przystosowanymi pod względem technicznym do tego celu pojazdami samochodowymi,
właściwymi do przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych, wyposażonymi w odpowiedni sprzęt
ułatwiający wsiadanie i wysiadanie dziecka i ucznia poruszającego się na wózku inwalidzkim, tj.
wind lub najazdów dla wózków inwalidzkich oraz posiadającymi odpowiednie zabezpieczenie dla
przewozu dzieci, uczniów i wózków oraz pasy do przypinania dzieci i uczniów znajdujących się na
wózkach;
2. zapewnić, niezależnie od kierowców, opiekunów przewożonym dzieciom i uczniom w ilości nie
mniejszej niż jeden opiekun na jeden pojazd samochodowy. Opieka powinna odbywać się według
następujących zasad:
a. zapewnienie opieki rozpoczyna się od momentu przekazania opiekunowi dziecka, lub ucznia
przez rodzica (opiekuna prawnego) i wsiadania do pojazdu samochodowego, trwa w czasie
przejazdu i podczas wysiadania w miejscu docelowym do chwili oddania dziecka, lub ucznia w
ręce nauczyciela oraz od momentu przekazania dziecka, lub ucznia przez nauczyciela
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opiekunowi i wsiadania do pojazdu samochodowego, trwa w czasie przejazdu i podczas
wysiadania w miejscu docelowym do chwili oddania dziecka, lub ucznia w ręce rodzica
(prawnego opiekuna),
b. opiekun będzie odbierał dzieci i uczniów od rodziców (opiekunów prawnych) spod domu
(budynku) lub z najbliższego, uzgodnionego z rodzicem (prawnym opiekunem), miejsca gdzie
jest możliwość dojazdu pojazdem samochodowym i po odwiezieniu do przedszkola, szkoły, lub
ośrodka będzie przekazywał dzieci i uczniów pod opiekę nauczyciela,
c. po zakończeniu zajęć opiekun będzie odbierał dzieci i uczniów od nauczyciela i po dowiezieniu
pod dom (budynek) lub do najbliższego miejsca, uzgodnionego z rodzicem (prawnym
opiekunem), gdzie jest możliwość dojazdu pojazdem samochodowym będzie przekazywał
dzieci i uczniów pod opiekę rodziców (opiekunów prawnych);
d. opiekun będzie posiadał identyfikator i kamizelkę odblaskową.
3. zapewnić dzieciom i uczniom pełny komfort podczas przewozu,
4. zapewnić dzieciom i uczniom przewóz uwzględniający indywidualny charakter ich schorzeń,
5. dostosować wykonanie usługi indywidualnie do planu zajęć lekcyjnych dzieci i uczniów, po
uzgodnieniach z ich rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz dyrektorami poszczególnych
przedszkoli, szkół i ośrodków;
6. bezwzględnie przestrzegać i stosować przepisy 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 (RODO), w tym w szczególności przetwarzać posiadane dane
osobowe jedynie w celu związanym z wykonywaniem niniejszej umowy oraz zabezpieczyć je w
sposób zgodny z prawem przed dostępem osób nieuprawnionych (wzór umowy powierzenia
przetwarzania danych stanowi załącznik nr 1 do umowy)
7. posiadać licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, jak też przestrzegać zasad ruchu
drogowego;
8. działać w sposób racjonalny, tj. łączyć w grupy dzieci i uczniów na tej samej trasie i w zbliżonych
terminach przewozu, zapewniając jednocześnie możliwie najkrótszy czas przebywania dziecka i
ucznia w podróży,
9. zatrudnić na podstawie umowy o pracy kierowców, którzy będą realizowali przewóz dzieci i
uczniów, w trakcie trwania umowy.
§4
1. Przewóz dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół i ośrodków odbywać się będzie zgodnie z wykazem
zawierającym następujące dane: adres zamieszkania dowożonego dziecka, lub ucznia, adres
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przedszkola, szkoły, lub ośrodka do którego uczęszcza dziecko, lub uczeń oraz wskazane formy
pomocy dziecku, lub uczniowi niepełnosprawnemu .
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w wykazie, w zakresie adresów
zamieszkania dowożonych dzieci i uczniów, adresów przedszkoli, szkół i ośrodków, do których
dowożone są dzieci i uczniowie oraz w zakresie form pomocy dziecku, lub uczniowi
niepełnosprawnemu. O każdej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawcę podając wymagane
dane.
§5
Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia 2 września 2019 r., do dnia 26czerwca 2020 r.
§6
1 . Przewóz dzieci i uczniów będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem przewozów,
opracowanym przez Wykonawcę, w oparciu o kalendarz roku szkolnego 2019/2020 i tygodniowy
harmonogram zajęć dzieci i uczniów, w poszczególnych przedszkolach, szkołach i ośrodkach, a
następnie zatwierdzonym przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest opracować harmonogram przewozów, mając na uwadze jak
najkrótszy

czas

przebywania

dzieci

i

uczniów

w

podróży

i

jak

najkrótszy

czas

oczekiwania w przedszkolu, szkole, lub ośrodku na rozpoczęcie zajęć i przewóz powrotny,
z uwzględnieniem następujących zasad:
a. dzieci i uczniów należy przywieźć na zajęcia do przedszkola, szkoły, lub ośrodka w takim
czasie, aby mogły rozpocząć zajęcia zgodnie z planem – nie później niż 5 min przed
rozpoczęciem zajęć. Odbiór pierwszego dziecka, lub ucznia spod domu (budynku) lub z
najbliższego, uzgodnionego z rodzicem (prawnym opiekunem), miejsca gdzie jest
możliwość dojazdu pojazdem samochodowym nie może nastąpić wcześniej niż o godzinie
6:30.
b. dzieci i uczniów należy odebrać po zakończeniu zajęć, bez zbędnego oczekiwania przez
dziecko, lub ucznia na przewóz powrotny i przed zamknięciem świetlicy;
3. Szczegółowe godziny odbioru poszczególnych dzieci i uczniów, zarówno spod domu (budynku) lub
z najbliższego, miejsca gdzie jest możliwość dojazdu pojazdem samochodowym jak i z przedszkola,
szkoły, lub ośrodka, Wykonawca ustali z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci i uczniów oraz z
Dyrektorami przedszkoli, szkół i ośrodków, do których uczęszczają dzieci i uczniowie.
4. O każdej potrzebie dokonania zmiany w harmonogramie przewozu, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić (nie później niż w ciągu 2 dni
przed wprowadzeniem zmiany) rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, lub ucznia, Dyrektora
przedszkola, szkoły, lub ośrodka oraz Zamawiającego.
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5. Zmiana harmonogramu przewozu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, może być
dokonana, pod warunkiem uwzględnienia postanowień ust. 2.
§7
1.

Wykonawca gwarantuje, że:
a

usługi będą świadczone przy użyciu pojazdów samochodowych przystosowanych do
przewozów dzieci i uczniów niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich, wyposażonych w
odpowiedni sprzęt ułatwiający wsiadanie i wysiadanie dziecka, lub ucznia poruszającego się na
wózku inwalidzkim, tj. wind lub najazdów dla wózków inwalidzkich oraz odpowiednie
zabezpieczenie dla przewozu dzieci, uczniów i wózków oraz pasy do przypinania dzieci i
uczniów znajdujących się na wózkach.

b. wszystkie pojazdy samochodowe, którymi przewożone będą dzieci i uczniowie, mają aktualne
badania techniczne,
c. wszystkie pojazdy samochodowe, którymi przewożone będą dzieci i uczniowie posiadają
sprawną klimatyzację,
d. wszystkie pojazdy samochodowe, którymi przewożone będą dzieci i uczniowie są odpowiednio
oznakowane;
e. wszystkie pojazdy samochodowe, którymi przewożone będą dzieci posiadają obowiązkowe
ubezpieczenie komunikacyjne OC i NW;
f.

zapewni transport wózków inwalidzkich tych dzieci i uczniów, które mają udokumentowany
problemy z samodzielnym poruszaniem się.

2.

Wykonawca oświadcza, że jest w posiadaniu pojazdów samochodowych spełniających wymogi
opisane w ust. 1 oraz spełniających wymagania przewidziane stosownymi przepisami prawa, i że
jest w stanie świadczyć usługi będące przedmiotem umowy, z zastosowaniem tych pojazdów
samochodowych.

3.

Wykonawca oświadcza, że w ramach świadczonej usługi zatrudni, na podstawie umowy o pracę,
kierowców posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi,
określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz.
1990. 2244, 2322, z 2019 r. poz. 53, 60, 730, 752, 870) i przeszkolenie w zakresie pierwszej
pomocy.

4.

Wykonawca oświadcza, że zatrudni opiekunów - osoby do sprawowania opieki nad dziećmi i
uczniami, posiadających przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub
przedmedycznej. Osobą powołaną do sprawowania opieki nad dziećmi i uczniami nie może być
kierowca pojazdu.
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5.

Wykonawca oświadcza, że zapewni w okresie trwania umowy, na danej trasie przewozu dzieci i
uczniów, tych samych pracowników (kierowców i opiekunów), dokonując tylko minimalnych
zmian osobowych i tylko w uzasadnionych przypadkach.

6.

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
do wglądu:
a. aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie pojazdów samochodowych do ruchu
(dowód rejestracyjny potwierdzający aktualny stan techniczny pojazdu),
b. w przypadku gdy Wykonawca nie jest właścicielem tych pojazdów samochodowych,
również dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nimi oraz
c. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia OC i NW.
§8

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, terminowość i jakość
realizowanych usług.
2. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z wypadków lub
wszelkiego rodzaju zdarzeń, mających miejsce w okresie trwania umowy.
3. Jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej na skutek wypadku i zdarzeń mających
miejsce w okresie trwania umowy.
4. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest posiadać aktualną polisę/umowę OC w
zakresie prowadzonej działalności, w przypadku konieczności dokonania stosownego przedłużenia
terminu jej ważności zobowiązuje się do dokonania przedłużenia ważności polisy na czas
obowiązywania umowy.
§9
1. Osobą do kontaktu, oraz sprawującą nadzór nad realizacją umowy przez Wykonawcę, ze strony
Zamawiającego (z ramienia Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Jasienicy), będzie:
 Pani Joanna Gańczarczyk. tel.338212641 w.110, e-mail: gzosip@jasienica.pl
 Pani Krystyna Farana tel.338212641 w.102, e-mail: gzosip@jasienica.pl
2. W ramach nadzoru, nad wykonywaniem umowy, Zamawiający może w szczególności:
a. żądać wglądu do dokumentów potwierdzających sprawność pojazdów samochodowych oraz
atestów potwierdzających bezpieczeństwo przewożonych osób, dowodów rejestracyjnych
pojazdów samochodowych,
b. żądać wglądu do dokumentów kierowców i opiekunów, potwierdzających kwalifikacje do
wykonywania niniejszej umowy,
c. kontrolować terminowość i punktualność wykonywanej usługi,
d. kontrolować czy Wykonawca zatrudnia, na podstawie umowy o pracę, kierowców
realizujących przewóz dzieci i uczniów. Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
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Kodeksu Pracy, Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania oświadczeń i
dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. obowiązku i dokonywania ich oceny.
3. Osobami, do kontaktu w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy będą:
a.

………………………………………..tel…………………………………… e mail:…………………………………………………..,

b. ………………………………………..tel…………………………………… e mail:…………………………………………………..,

§ 10
1. W przypadku defektu, awarii lub uszkodzenia pojazdu samochodowego dowożącego dzieci i
uczniów do przedszkoli, szkół i ośrodków, uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy spełniający standardy przewozu dzieci i
uczniów (w tym dzieci niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich).
Wykonawca ponosi w takim wypadku pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia
Wykonawcy z organizatorem transportu zastępczego.
§ 11
1. W przypadku braku przewozu, lub opóźnienia w przewozie, z jakichkolwiek przyczyn, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania przewozu zastępczego, na
koszt Wykonawcy.
2. Kosztami przewozu zastępczego zostanie obciążony Wykonawca, który zobowiązany będzie do
zwrotu kosztów przewozu zastępczego, w terminie 3 dni od doręczenia faktury VAT, wystawionej
przez Zamawiającego.
3. W przypadku opóźnienia w zwrocie kosztów przewozu zastępczego, Zamawiający może potrącić
należną kwotę, z jakiejkolwiek kwoty należnej Wykonawcy.
§ 12
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z
następującego wyliczenia:
Stawka …….. zł netto za 1 km + należny podatek VAT (stawka 8 %) x liczba zrealizowanych dziennie
kilometrów = kwota za przewóz dzieci i uczniów x liczba dni w których wykonywany był przewóz =
kwota za przewóz dzieci i uczniów miesięcznie.
2. Strony umowy określają orientacyjnie, że dzienna liczba kilometrów przejazdu, wynosić będzie 550
kilometrów, która wynika z wyliczenia odległości z domów dzieci i uczniów do poszczególnych
przedszkoli, szkół lub ośrodków oraz z poszczególnych przedszkoli, szkół, ośrodków do domów
dzieci i uczniów .
3. Cena netto za 1 km podana w ofercie jest stała i nie podlega zmianie w trakcie trwania niniejszej
umowy.

7

4. Za wykonanie przedmiotu umowy strony będą się rozliczać na podstawie miesięcznych faktur VAT
wystawianych przez Wykonawcę, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który
wystawiana jest faktura.
5. Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy w terminie 30 dni, od daty
prawidłowo doręczonej faktury .
6. Podstawę wystawienia faktury stanowi, sporządzony przez Wykonawcę, miesięczny wykaz,
zawierający następujące dane: ilość dowożonych dzieci i uczniów oraz ilość przejechanych
kilometrów, w rozbiciu na każdy dzień miesiąca (wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej
umowy).
7. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia należnością rachunku bankowego
Zamawiającego.
8. W przypadku nieterminowego opłacania wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Zamawiający
zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia.
§ 13
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. w przypadku każdego nieterminowego lub niezgodnego z umową wykonania usługi
przewozowej, w stosunku do dziecka, lub ucznia objętego przewozem przez Wykonawcę,
w wysokości 1000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdą nieterminowość
lub niezgodność i każde dziecko, lub ucznia w stosunku do którego nastąpiła nieterminowość
lub niezgodność wykonania usługi z umową;
b. za każde niewykonanie przewozu na ustalonej trasie przewozu w całości (trasa przewozu:
dom-przedszkole/szkoła/ośrodek-dom), w wysokości 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące
złotych 00/100), chyba że Wykonawca przedstawi niepodważalny dowód wykonania
przewozu,
c. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, bądź w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę, w wysokości 25.000 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100),
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w terminie do 7 dni,
od daty otrzymania noty księgowej z żądaniem zapłaty kary umownej, wystawionej przez
Zamawiającego.
3. W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia
należności z tytułu naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
ustalonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

8

§ 14
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku naruszenia przez
Wykonawcę warunków niniejszej umowy, w szczególności:
a. jeżeli Wykonawca nie wykonuje przewozów, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, przez
okres dłuższy niż 3 dni łącznie (dni nie muszą następować po sobie kolejno). Odstąpienie od
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni, licząc od dnia powzięcia przez
Zmawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach;
b. jeżeli Wykonawca nie zapewni pojazdu zastępczego spełniającego standardy przewozu dzieci i
uczniów (w tym dzieci niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich) w
przypadku defektu, awarii lub uszkodzenia pojazdu samochodowego dowożącego dzieci i
uczniów do przedszkoli, szkół i ośrodków. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może
nastąpić w terminie 30 dni, licząc od dnia powzięcia przez Zmawiającego wiadomości o
powyższych okolicznościach.
c. jeżeli Wykonawca, mimo upomnienia wysłanego przez Zamawiającego w formie pisemnej, lub
elektronicznej, w dalszym ciągu wykonuje przewóz w sposób niezgodny z treścią
harmonogramu przewozów, w szczególności niepunktualnie, co skutkuje tym, ze dziecko, lub
uczneń spóźnia się na zajęcia, lub odbierane jest po zakończeniu pracy świetlicy. Odstąpienie
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni, licząc od licząc od dnia
powzięcia przez Zmawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach.
d. jeżeli Wykonawca, mimo upomnienia wysłanego przez Zamawiającego w formie pisemnej, lub
elektronicznej, w dalszym ciągu nie zapewnia dziecku, lub uczniowi podczas przewozu
należytej opieki, zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 2 umowy. Odstąpienie od umowy
w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni, licząc od dnia powzięcia przez
Zmawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach.
e. w przypadku stwierdzenia braku u Wykonawcy aktualnych polis ubezpieczeniowych
od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC).
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni, licząc od dnia
powzięcia przez Zmawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach.
f.

w przypadku zatrudniania kierowcy, lub opiekuna nie posiadającego kwalifikacji, określonych w
§ 7 ust. 3 i 4 umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30
dni, licząc od dnia powzięcia przez Zmawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach.

g. w przypadku wykonywania przewozu pojazdami samochodowymi nie spełniającymi wymagań,
określonych w § 7 ust 1 i 2. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w
terminie 30 dni, licząc od dnia powzięcia przez Zmawiającego wiadomości o powyższych
okolicznościach.
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h. W przypadkach, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt. a, b. Odstąpienie od umowy w tym
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o
okolicznościach, dających podstawę do skorzystania przez Zamawiającego z prawa do
naliczenia kar umownych.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, także w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych
okolicznościach,.
3. W przypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 Wykonawcy należy się jednie wynagrodzenia za przejazd
zrealizowany do czasu odstąpienia od umowy, z którego Zamawiający może potrącić ryczałtowe kary
umowne wymienione w § 13 ust. 1.
§ 15
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy, ze skutkiem natychmiastowym, bez
zachowania okresów wypowiedzenia, w przypadku gdy:
1. w stosunku do Wykonawcy zostanie wydane prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania
działalności gospodarczej,
2. w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, lub restrukturyzacyjne,
3. w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne,
4. Wykonawcy, lub kierowcom zatrudnianym przez Wykonawcę odebrane zostaną uprawnienia
potrzebne do wykonania przedmiotu umowy.
§ 16
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku:
a. zmiany liczby uprawnionych do przewozu dzieci i uczniów (zarówno poprzez jej
zwiększenie, jak i zmniejszenie),
b. zmiany liczby przedszkoli, szkół i ośrodków (zarówno poprzez jej zwiększenie, jak i
zmniejszenie),
c. zmiany długości tras przewozu (zarówno poprzez ich wydłużenie jak i skrócenie),
d. urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
§ 17
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy prawo
zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.
2. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy, kilka jej postanowień lub część tych postanowień
jest lub stanie się nieważna, lub bezskuteczna nie powoduje to nieważności, lub bezskuteczności
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pozostałych postanowień. Postanowienie nieważne, lub bezskuteczne Strony w drodze negocjacji
zastąpią odpowiednim postanowieniem ważnym, lub skutecznym. To samo obowiązuje w wypadku,
gdy w umowie pojawi się luka.
3. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą polubownie,
rozstrzygać będzie sąd cywilny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Zamawiającego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

……………………………….

……………………………………

Załączniki:
1.

Wzór umowy powierzenia danych,

2. Wzór miesięcznego wykazu zawierającego następujące dane: ilość dowożonych dzieci i uczniów oraz
ilość przejechanych kilometrów, w rozbiciu na każdy dzień miesiąca.
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