UMOWA nr …./2019
na wykonanie usługi
Przewóz dzieci, uczniów na basen.
zawarta w dniu ………………………w Piechowicach, pomiędzy:
GMINĄ MIEJSKĄ PIECHOWICE, 58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49, reprezentowaną przez:
- Jacka Kubielskiego – Burmistrza Miasta Piechowice
przy kontrasygnacie Marty Mielczarek – Skarbnika Miasta Piechowice
Regon 230821612, NIP 611-010-86-58, zwaną dalej „Zamawiającym”,
A
……………………………………………………..
……………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą

§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług transportowych tzw. przewozów w
zakresie dowozu dzieci/uczniów na basen.
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§2
Termin realizacji umowy: do 12.06.2019 r.
Usługi będące przedmiotem umowy wykonywane będą 13.02.2019 r. do 12.06.2019 r.
W tym okresie przewiduje się wykonanie łącznie 17 przewozów obejmujących dowóz i powrót dzieci, uczniów
wraz z opiekunem na basen. Przewozy odbywać się będą jeden raz w tygodniu, w czwartki, z czego w
poszczególnych miesiącach :
Luty 2019 - 3 wyjazdy,
Marzec 2019 - 4 wyjazdy,
Kwiecień 2019 - 4 wyjazdy,
Maj 2019 - 4 wyjazdy,
Czerwiec 2019 - 2 wyjazdy.
§3
Obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe za jeden przewóz, który
obejmuje dowiezienie dzieci na basen do Hotelu LAS w Piechowicach przy ulicy Turystycznej 8 a następnie
odwiezienie dzieci na parking przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach. Wysokość wynagrodzenia za
jeden przewóz jest stała w okresie obowiązywania umowy i wynosi
brutto …………., w tym podatek VAT wg. stawki 8%.
Cena oferty Wykonawcy za 17 przewozów wynosi ……………. brutto, w tym podatek VAT wg. stawki 8%.
Rozliczenie za wykonane przejazdy odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury przez Wykonawcę,
za faktycznie wykonane przewozy. Należne miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowi iloczyn liczby
faktycznie wykonanych przewozów i ceny (brutto wraz z podatkiem VAT) za jeden przewóz, zgodnie z ofertą
Wykonawcy.
Podstawą wystawienia faktury za wykonaną usługę w danym miesiącu będą listy zrealizowanych przejazdów.
Należność za wykonanie usług objętych umową płatna będzie przelewem wyłącznie na konto Wykonawcy
……………………………………………………………………………………….. w ciągu 14 dni licząc od daty dostarczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Faktury należy wystawiać na Zamawiającego jak we wstępie umowy.
§4
Wykonawca oświadcza, iż będzie świadczyć usługę samochodami osobowymi tj. autobusami marki:
………………………………………………….odpowiadający warunkom technicznym wymaganym przez przepisy
ustawy o ruchu drogowym oraz przepisom wydanym na podstawie w/w ustawy i innych przepisów prawa.
Pojazd, o którym mowa w ustępie 1 jest wyposażony zgodnie z wymaganiami, a w szczególności w: ABS,
pasy bezpieczeństwa oraz liczbę miejsc siedzących …...
Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie trwania umowy zaistnieją okoliczności, których Wykonawca
pomimo należytej staranności nie mógł przewidzieć, np. działania siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie
umowy zgodnie z jej treścią, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewoźnika zastępczego i niezwłocznie
powiadomić o tym Zamawiającego (telefonicznie, e-mailem, faksem lub pisemnie, przy czym powiadomienie
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telefoniczne wymaga dla swojej ważności potwierdzenia przynajmniej faksem, e-mailem lub pisemnie wg.
wyboru Wykonawcy).
W sytuacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca ponosi odpowiedzialność za czynności
przewoźnika zastępczego jak za swoje. Przy czym przewoźnik zastępczy musi dysponować pojazdem do
przewozu osób (np. autobusem) o standardzie nie niższym niż pojazd Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, iż kierowcy działający w imieniu i na jego rzecz posiadają wymagane uprawnienia do
kierowania pojazdami, którymi odbywać się będzie przewóz zgodnie z niniejszą umową, aktualne badania
lekarskie i psychologiczne wymagane przez ustawę o ruchu drogowym.
Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne:
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zezwolenia, licencje i pozwolenia wymagane przepisami prawa do świadczenia usług objętych umową.
Jeżeli termin ważności, któregokolwiek z tych dokumentów upływa w okresie realizacji niniejszej umowy,
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłość ważności tych dokumentów,

umowy ubezpieczenia tj. OC posiadacza pojazdów mechanicznych, NNW (następstw nieszczęśliwych
wypadków), powstałych przede wszystkim w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu, obejmujących
także zdarzenia zaistniałe podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, podczas zatrzymania, postoju lub
naprawy pojazdu.
Jeżeli termin, na który została zawarta którakolwiek ww. umowa ubezpieczenia kończy się w okresie
realizacji zamówienia, Wykonawca jest obowiązany bez wezwania Zamawiającego przedłożyć stosowną
umowę ubezpieczenia, w terminie do 3 dni przed datą ustania ważności dotychczasowej.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dowozie dzieci powstałe z przyczyn niezawinionych
przez siebie.
§5
Zapewnienie opieki dzieciom, uczniom w czasie wsiadania, jazdy i wysiadania należy do Zamawiającego.
Opiekun odpowiadający za opiekę nad dziećmi, uczniami w czasie wsiadania, jazdy i wysiadania z pojazdu,
którym są świadczone usługi ma prawo odmówić wyjazdu na trasę dowozu lub odwozu lub przerwać jazdę
jeżeli stwierdzi, że pojazd ten nie spełnia wymogów bezpieczeństwa przewozu lub warunków, o których
mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia .W sytuacji odmowy wykonania przejazdu lub jego przerwania, z
przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar
umownych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 lit b) umowy.
§6
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z treścią umowy, której integralną częścią jest Opis
Przedmiotu Zamówienia, a w szczególności zobowiązuje się do:
1) podania do wiadomości Zamawiającemu numerów telefonów komórkowych kierowców przed
podpisaniem umowy a w przypadku ich zmiany niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego telefonicznie,
faksem, e-mailem,
2) posiadania i utrzymania w autobusie urządzeń technicznych, wymaganych odrębnymi przepisami ,
3) utrzymania autobusu w czystości i porządku,
4) zapewnienie podróżnym warunków bezpieczeństwa i higieny przewozu.
W związku z wykonywaną usługą objętą niniejszą umową Wykonawca:
1) ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przewożonym dzieciom, uczniom i ich opiekunowi w
zakresie określonym w zawartej umowie ubezpieczenia OC. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo
przewozowe. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 z późn. zm.). oraz Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.),
2) ma prawo odmówić wyjazdu na trasę przewozu, bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji finansowych,
w wypadku:
- nie zapewnienia przez Zamawiającego opieki nad dziećmi, uczniami w czasie przewozu,
- zmiany trasy przewozu lub godzin wyjazdu lub powrotu bez wcześniejszego co najmniej siedmiodniowego
powiadomienia i uzgodnienia zmiany z Wykonawcą. Powiadomienie/uzgodnienie telefoniczne dla swej
ważności zawsze wymaga potwierdzenia w formie faksu, e-maila lub pisemnie zgodnie z wyborem Stron
umowy.
§7
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przejazdów objętych niniejszą umową w zakresie:
punktualności dowozów,
oznakowania samochodu, że służy do przewozu dzieci, uczniów,
ogrzewania w okresie jesienno-zimowo-wiosennym,
sprawdzania uprawnień osób przebywających w samochodzie na trasie przejazdu zgodnie z niniejszą umową.
Osobą upoważnioną do kontroli przejazdów jest upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, w tym opiekun
dzieci, uczniów oraz osoba upoważniona przez Wykonawcę.
W czasie przewozu dzieci uczniów w samochodzie mogą przebywać dzieci, uczniowie z opiekunem oraz osoby
upoważnione do kontroli, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
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§8
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne.
Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% ceny oferty, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy.
b) za niewykonanie jednego dowozu albo odwozu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
w wysokości 350,00 zł za jeden odpowiednio dowóz albo odwóz.
c) za nienależyte wykonanie umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ceny oferty, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy,
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego w wysokości 20% - ceny oferty, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy, z wyłączeniem
okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Zamawiający ma prawo potrącić (z faktury) bez zgody Wykonawcy należne mu kary umowne wraz z
odsetkami ustawowymi za zwłokę od tych kar z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy.

§9
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy w
przypadku, gdy:
1) wystąpiły okoliczności, o których mowa w art.145 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w tym przypadku Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
2) w przypadku rozwiązania firmy Wykonawcy,
3) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął wykonywania przewozów, nie
wykonuje przewozów dłużej niż przez 2 tygodnie, pomimo wezwania Zamawiającego
złożonego faksem, e-mailem i niezwłocznie potwierdzonego pismem lub pisemnie, z prawem
do naliczania kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 2 umowy,
5) w przypadku dwukrotnego stwierdzenia, że samochody podstawione do przewozu, dzieci, uczniów bądź
też kierowcy upoważnieni do ich obsługi powodują zagrożenie dla zdrowia bądź bezpieczeństwa
przewożonych osób, z prawem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1
umowy.
2. Wykonawca ma prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty
faktur mimo dodatkowego pisemnego wezwania go przez Wykonawcę do zapłaty faktury. W tym przypadku
odstąpienie od umowy może nastąpić po upływie jednego miesiąca licząc od daty doręczenia Zamawiającemu
dodatkowego wezwania do zapłaty faktury.
3. Odstąpienie od umowy wraz z uzasadnieniem powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia.
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące szczegółowe
obowiązki:
1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół w zakresie dokonanych przewozów i innych
okoliczności mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy lub wysokość kar umownych,
wg. stanu na dzień odstąpienia, stanowiący podstawę zapłaty wynagrodzenia,
2) Zamawiający obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za dokonane przewozy zgodnie z ustaleniami
protokołu, o którym mowa w punkcie 1), z zastrzeżeniem podpunktu 3),
3) w sprawach spornych strony umowy sporządzają odrębny protokół rozbieżności.
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§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnego aneksu do umowy
podpisanego przez obydwie strony umowy, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy Strony oddają do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu
właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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