Załącznik nr 6.1
UMOWA (dla części IV)
zawarta w dniu ……………..w Mniszkowie pomiędzy Gminą Mniszków z siedzibą 26-341 Mniszków,
ul. Powstańców Wielkopolskich 10, NIP: 768-17-19-189 reprezentowaną przez………………………
…………………………………………………….., przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mniszków – Agnieszki
Wójcik,
zwanego dalej Zamawiającym
a……………………………………………………………….., NIP ………………,
…………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą.

reprezentowanym

przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie podstawowym bez
negocjacji – art. 275 pkt.1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z2021 poz. 1129), zwaną dalej ustawa Pzp, została zawarta
umowa o następującej treści:

§ 1.
Przedmiot umowy i miejsce wykonywania świadczenia
1.Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej wykonywać na jego rzecz usługi przewozowe w cz. IV zamówienia pn. „Dowóz i
odwóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Mniszków, w okresie od 01.09.2021 r.
do 30.06.2021 r.”.
2.Pod pojęciem dowóz niepełnosprawnych dzieci, uczniów rozumie się transport z miejsca
zamieszkania do Centrum i z Centrum do miejsca zamieszkania wraz z opieką, która zapewni
warunki bezpieczeństwa w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów. Wykonawca
w czasie transportu zapewnia dla dzieci opiekuna.
3.Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług własnym środkiem transportu
do przewozu osób polegających na dowozie oświatowych. Przewidywana ilość dowożonych
dzieci – 2:
1) dziecko na wózku – zam. Prucheńsko Duże
2) dziecko bez wózka – zam. Strzelce
4.Dowóz będzie odbywał się z miejsca zamieszkania do Centrum i z Centrum do miejsca
zamieszkania wraz z opieką, która zapewni warunki bezpieczeństwa w trakcie wsiadania,
wysiadania oraz przejazdu uczniów. Trasa przewozu: Prucheńsko Duże – Strzelce – Piotrków Tryb.
– Strzelce. Ww. trasą dowożony ma być również 1 uczeń do Szkoły Podstawowej Nr 5 w
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Piotrkowie Tryb. przy ul. Jerozolimskiej 73. Razem dzienna długość trasy: 53 km.
5.Do przewozu dzieci Wykonawca zapewni środek transportu: sprawny technicznie i
dopuszczony do ruchu, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na
wózkach inwalidzkich zapewniających miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych osób,
który spełnia warunki wymagane dla autobusów szkolnych oraz co najmniej jeden zastępczy
środek transportu o takich samych parametrach, w przypadku awarii pojazdu podstawowego.
6.Usługi dowozowe będą świadczone w godzinach i terminach ustalonych z dyrektorem Centrum
„Szansa”.
§ 2.
Terminy i sposób realizacji
Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy w ciągu 10 miesięcy od dnia 01.09.2021 r.
t.j. w terminie01.09.2021-30.06.2022 r. - w dni obowiązkowej nauki szkolnej.
§ 3.
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewozu dzieci i młodzieży
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dzieciom właściwą opiekę oraz niezbędne warunki

bezpieczeństwa i higieny, a także ponosi odpowiedzialność za koordynację, organizację i
ogólny dozór podczas przewozu.
2. Wykonawca z chwilą rozpoczęcia dowozu przyjmuje na siebie odpowiedzialność

za wyrządzone szkody i straty podczas świadczenia usługi.
3. Wykonawca do świadczenia usług przewozowych musi zapewnić, aby środek transportu do

przewozu osób był w ciągłej sprawności technicznej i posiadał wymagane badania i przeglądy
techniczne określone w odrębnych przepisach. W przypadku wątpliwości co do sprawności
technicznej używanych środków transportu do świadczonych usług przewozowych,
Zamawiający może żądać ponownego zbadania stanu technicznego ww. pojazdów w
określonym terminie.
4. Wykonawca zatrudni kierowcę, który posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
5. Wykonawca zapewnia ubezpieczenie przewożonych uczniów od NW i OC.

§ 4.
Cena za świadczenie usług przewozowych
Cena jednostkowa za 1 km przejechanej trasy za świadczenie usługi dowozu dzieci
i młodzieży wymienionej w § 1 niniejszej umowy wynosi:
cena
netto
…….zł,
podatek
(słownie:………………………………………………),

Vat……%,

cena

brutto………….zł

Szacunkowa cena całkowita wykonania zamówienia (cena brutto za 1 km x 53 km x 187 dni nauki
szkolnej) wynosi : cena netto………………..zł., podatek Vat….%, cena brutto……. zł,
Słownie brutto : ............................................………. złotych
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§ 5.
Rozliczenie świadczonych usług i wynagrodzenie
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za świadczenie usługi dowozu dzieci i młodzieży

wymienionej
w § 1 niniejszej umowy odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury miesięcznie z
dołu przyjmując stawkę zgodnie z § 4 za 1 km przejechanej trasy x stała dzienna długość trasy
60 km x liczba dni nauki w ciągu poprzedniego miesiąca, w których świadczono usługę
przewozu.
2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę dowozu dzieci stanowić będzie

sporządzony przez Wykonawcę wykaz przejechanych kilometrów, zgodnie z ust.1,
potwierdzony przez pracownika Zamawiającego, nadzorującego oświatę. Zamawiający
dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy …………… ……………………..…. …. w
terminie …………… dni od daty otrzymania od Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.
3. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia przez

Zamawiającego
w banku polecenia przelewu.
4. Zwłoka w zapłacie prawidłowo wystawionej faktury spowoduje obowiązek zapłaty przez

Zamawiającego odsetek ustawowych.
5. W przypadku zaistnienia w fakturze nieprawidłowości Zamawiający wzywa Wykonawcę do

ich niezwłocznego usunięcia. Za datę dostarczenia faktury będzie uznana data dostarczenia
faktury z poprawioną treścią.
6. W przypadku niewykonania usługi dowozu uczniów z przyczyn, za które żadna ze stron umowy nie

odpowiada, w szczególności takich jak klęski żywiołowe, strajki, epidemie, wprowadzenie nauczania
zdalnego, nietypowe warunki atmosferyczne i inne okoliczności o podobnym charakterze, skutkujące
czasowym zawieszeniem działalności placówek oświatowych, Zamawiający zwolniony jest z
obowiązku zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

§6
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
1. W okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie
czynności na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują
następujące czynności:
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- kierowca,
- opiekun, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1320 ze zm.).
Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).
W związku z powyższym wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te
osoby przedstawić zamawiającemu lub jego przedstawicieli, dokumenty potwierdzające
zatrudnianie tych osób na umowę o pracę. Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 Pzp mogą to być w
szczególności:
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika lub
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o pracę lub
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub
4) inne dokumenty
– zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

1. W przypadku zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia przez Wykonawcę,

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany do
poinformowania o tym Zamawiającego. Zmiana zatrudnionych osób nie wymaga zawarcia
przez Strony aneksu do umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są
osobami wskazanymi przez Wykonawcę. Osoby oddelegowane do wykonywania zamówienia
przez
Wykonawcę,
Podwykonawców
i dalszych Podwykonawców są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli
przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających
identyfikację osób wykonujących prace, Zamawiający wzywa Wykonawcę do wydania zakazu
wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz
wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które
odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiającego.
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§ 7.
Odstąpienie od umowy i kary umowne
1. Strony ustalają za niewykonane lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy kary umowne,

w następujących wypadkach i wysokościach:
1) W przypadku odwołania kursu i nie podstawienia pojazdu zastępczego – 10%

miesięcznego wynagrodzenia należnego za kurs którego dotyczy odwołanie i obciążenie
Wykonawcy kwotą za wynajem zastępczego środka transportu.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł, za każdy

stwierdzony przypadek realizacji przewozu dzieci bez opiekuna oraz 1000,00 zł za każdy
stwierdzony przypadek braku zatrudnienia opiekuna na umowę o pracę, potwierdzony na
piśmie przez pracownika Zamawiającego nadzorującego oświatę.
3) Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należności

wynikających z wystawionych przez Wykonawcę faktur miesięcznych, a gdyby okazało się
to niemożliwe zobowiązuje się Wykonawcę do zapłaty kar w ciągu 14 dni od daty
otrzymania noty obciążeniowej.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, jeśli kara jej nie pokrywa.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie:
1) Wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
2) Gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy lub zaniechał realizacji obowiązków

wynikających z umowy, po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji zobowiązań
umownych ze wskazaniem terminu przystąpienia do ich realizacji. Prawo odstąpienia od
umowy przysługuje Zamawiającemu, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego w
wezwaniu Wykonawca nie przystąpił do realizacji obowiązków umownych.
3) Powtarzającego się niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę

obowiązków określonych w umowie, stwierdzonego pisemnym zawiadomieniem
Wykonawcy o dostrzeżonym naruszeniu wraz z wezwaniem do ich usunięcia. Prawo
odstąpienia
od
umowy
w tym przypadku przysługuje Zamawiającemu, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego
w wezwaniu Wykonawca nadal dopuszcza się ww. naruszenia obowiązków umownych.
4) Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 2 pkt 2 może nastąpić

w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do przystąpienia do
realizacji obowiązków umownych, natomiast w przypadku określonym w ust. 2 pkt 3 – w
terminie 30 dni od dnia stwierdzenia, po upływie terminu wyznaczonego do usunięcia
naruszenia, kolejnego, choćby jednokrotnego naruszenia obowiązków określonych w
umowie.
5) W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub gdy Wykonawca odstąpi od jej
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realizacji, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1500,00 zł,
6) Wykonawca nie ma prawa przekazywać ani zlecać innym podmiotom prowadzenia

w części lub w całości usług będących przedmiotem niniejszej umowy bez zgody
Zamawiającego.
3. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego nie może przekroczyć
30% kwoty całkowitego wynagrodzenia.

§ 8.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Cywilnego, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca.
Ewentualne spory wynikające z przedmiotowej umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, iż liczba przewożonych dzieci może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu
w trakcie realizacji umowy (prawo opcji zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp –1 uczeń +1
uczeń).
Wykonawca oświadcza, iż zmniejszenie liczby dowożonych dzieci w trakcie realizacji umowy,
nie będzie stanowiło podstawy wysuwania wobec Zamawiającego żadnych roszczeń
finansowych lub prawnych z tytułu utraconych korzyści.
Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawie realizacji umowy jest ze
strony Wykonawcy ……………………… tel. …………………….
Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z Wykonawcą w sprawie realizacji umowy jest ze
strony Zamawiającego …………………… tel. …………………….

§ 9.
Ochrona danych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mniszków z siedzibą
w Urzędzie Gminy w Mniszkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków.
2. W sprawach dotyczących danych osobowych, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych: ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26 - 341 Mniszków, tel.: 44 756 15 22,
e-mail: iod@mniszkow.pl.
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3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. , na potrzeby niniejszego zamówienia publicznego.
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, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.

Zamawiający:

Wykonawca:
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