Załącznik nr 5
UMOWA NR …………./2020
zawarta w dniu ……….. stycznia 2020 r. w Będzinie, pomiędzy:
Stowarzyszeniem "Bądź z nami", ul. 11 Listopada 7, 42-500 Będzin,
REGON 276807846, reprezentowanym przez Ilonę Słomczyńską,
zwaną w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”
a
Panem/Panią ………………………..... prowadzącym/cą działalność gospodarczą pod nazwą …………………
z siedzibą w ………………..………. przy ul. …………………..., NIP: ………….. REGON:
………………………….
zwanym/ną dalej „WYKONAWCĄ”
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania
ofertowego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych, tj. poniżej 30 000 € na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) o następującej treści:
§ 1.
1. Zamawiający powierza, a wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przewozie na
zajęcia i z powrotem uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, na trasie: dom – Warsztaty Terapii
Zajęciowej ul. Podłosie 10 (WTZ) – dom.
2. Termin realizacji usługi: od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., od poniedziałku do
piątku, z wyłączeniem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej w sierpniu
2020r.
3. Dowóz będzie się odbywał zgodnie z trasami opisanymi poniżej:
Liczba przewożonych uczestników – 27, przebieg dzienny środka transportu – około 135 km.
DOWOZY do WTZ - przebieg trasy wraz z kolejnością wsiadania uczestników do środka transportu w
trakcie dowozu: Bobrowniki ul. Sienkiewicza 250a - Sączów ul. Wolności 22, ul. Kościuszki 37 Rogoźnik ul. Kościuszki 152 - Wojkowice-Żychcice ul. Sobieskiego 430 (przy NETTO) - Wojkowice
zajezdnia ul. Plaka, ul. Sucharskiego 18 - Grodziec ul. Barlickiego 12, ul. Barlickiego 73 - Grodziec
DPS ul. Chopina 1- Boleradz 26 - Czeladź ul. Szpitalna (przystanek autobusowy) - Czeladź ul. Staszica
Przystanek autobusowy - Czeladź ul. Kosmonautów 49 - Czeladź ul. Kamienna 13 - Czeladź ul.
Nowopogońska 208 - Czeladź ul. Norwida 14 (parking) - Będzin Syberka ul. Ks.Biskupa Śmigielskiego
7b - Będzin ul. Piłsudskiego 85 (osoba o kulach)- Będzin ul. Partyzantów 54 Będzin ul. Namiarkowa 79
- Będzin Podłosie WTZ.
ODWOZY - przebieg trasy wraz z kolejnością wysiadania uczestników ze środka transportowego w
trakcie odwozu do miejsca zamieszkania po zajęciach: Będzin ul. Partyzantów 54 - Będzin Syberka ul.
Ks.Biskupa Śmigielskiego 7b - Będzin ul. Piłsudskiego 85 - Czeladź ul. Norwida 14 (parking) - Czeladź
ul. Nowopogońska 208 - Czeladź ul. Kosmonautów 49 - Czeladź ul. Kamienna 13 - Czeladź ul. Staszica
53 - Czeladź ul. Tuwima (przystanek autobusowy) - Boleradz 26 - Grodziec DPS ul. Chopina 1Grodziec ul. Barlickiego 12, ul. Barlickiego 73, Wojkowice zajezdnia ul. Plaka, ul. Sucharskiego 18,
Wojkowice-Żychcice ul. Sobieskiego 430 (przy NETTO) - Bobrowniki ul. Sienkiewicza 250a - Sączów
ul. Wolności 22, ul. Kościuszki 37 - Rogoźnik ul. Kościuszki 152.
Dowóz do WTZ Podłosie na godz. 8.00.
Odwóz z WTZ Podłosie – godz.15.00.
4. Przewóz będzie odbywał się pojazdem marki …………………. nr rej ……………. – ilość miejsc
siedzących ….
5. Dokładny harmonogram dowozów i odwozów Wykonawca ustali we własnym zakresie. Zamawiający
nie narzuca kolejności obioru i odwozu uczestników.
6. Imienny wykaz uczestników uprawnionych do przewozu wraz z dokładnymi adresami zamieszkania
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
7. W przypadku zmiany ilości uczestników, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu i braku
konieczności dokonywania zmian na trasie, zamawiający zobowiązany jest do uaktualniania załącznika

nr 1, a Wykonawca do przyjęcia uaktualnionego wykazu, bez prawa zmiany ceny za przewóz w okresie
trwania umowy (obowiązuje cena brutto za 1 dzień przewozu zgodnie z ofertą Wykonawcy).
§ 2.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
1) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji umowy w terminie określonym w § 1 ust. 2,
2) gdy Wykonawca dopuści się trzykrotnego niewykonania postanowień umowy, w szczególności
w przypadku braku dowozu/odwozu w danym dniu, uzasadnionych skarg uczestników na
niewłaściwe wykonywanie usługi np. na celowe wydłużanie trasy, czy nieuzasadnione opóźnienia w
dowozie/odwozie;
3) gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy przy pomocy pojazdu spełniającego normę
dopuszczalnej emisji spalin EURO ……, mimo deklaracji zawartej w ofercie1.
2. Odstąpienie może nastąpić w terminie 7 dni po upływie terminu wskazanego w ust. 1 pkt 1, natomiast w
sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 2 w terminie 7 dni po stwierdzeniu trzeciego uchybienia w realizacji
umowy. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
powinno zawierać uzasadnienie.
3. W sytuacji odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z powodów leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami zorganizowania dowozu uczestników, do
czasu wyłonienia w drodze zapytania ofertowego kolejnego wykonawcy na przedmiotową usługę.
§ 3.
1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest odpowiedzialny w szczególności za:
1) zapewnienie uczestnikom opieki w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu i postoju pojazdu oraz
przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny wewnątrz pojazdu, podczas transportu oraz podczas
postoju,
2) zapewnienie transportu uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) i ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.),
3) zatrudnienie kierowców o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych spełniających wymagania
określone w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
4) odpowiedni stan techniczny (ważne badania techniczne dopuszczające pojazdy do ruchu, w trakcie
umowy) minimum jednego pojazdu (z odpowiednią liczbą miejsc siedzących) niezbędnego do
prawidłowego wykonania usługi oraz posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC i
NW,
5) wyposażenie pojazdu w bezwładnościowe 3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera
zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, odpowiednie oznakowanie środków transportu,
6) punktualność dowozów i odwozów,
7) przestrzeganie maksymalnego czasu przejazdu danego uczestnika w jedną stronę tj. 90 min.,
8) pomoc uczestnikom w trakcie wsiadania i wysiadania,
9) wyposażenie pojazdu w telefon komórkowy, który będzie służył między innymi do informowania
uczestników/rodziców/prawnych opiekunów o ewentualnych opóźnieniach, o wystąpieniu nagłej awarii
itp.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących transportowanych uczestników i osób trzecich, które powstały w związku ze
świadczeniem usług określonych w § 1 niniejszej umowy, szczególnie związanych z ruchem pojazdów
mechanicznych. Wykonawca oświadcza, że prowadzona przez niego działalność gospodarcza w postaci
przewozu osób jest objęta ubezpieczeniem OC w zakresie podstawowym i posiada ubezpieczenie NW
łącznie na kwotę minimum 100.000,00. Ubezpieczenie musi być wznawiane i ważne przez cały okres
obowiązywania umowy.
3. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w
wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowane działalnością
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.
4. W razie wystąpienia awarii sprzętu Wykonawca musi zapewnić zastępczy środek transportu
o równoważnym standardzie technicznym.

5. Wykonawca deklaruje, że czas podstawienia w razie awarii zastępczego pojazdu wynosi do
……………... minut (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
§ 4.
1. Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
określonego w § 1 w następującej wysokości za trasę : ………........ zł brutto (słownie: …………..),
w tym obowiązująca stawka podatku VAT = cena za 1 dzień przewozu …………. zł brutto x łączna
ilość dni tj. 227,
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty
określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Cena obejmuje transport, postój, drogę pomiędzy bazą a początkiem/końcem trasy itp. tj. zawiera
wszystkie składniki cenotwórcze.
4. Cena jednostkowa brutto za 1 dzień przewozu jest ceną stałą i nie może się zmienić w trakcie realizacji
umowy z wyłączeniem przypadku opisanego w § 7 pkt 5 umowy.
5. Środki finansowe na realizację zadania zabezpieczone są w preliminarzu finansowym na rok 2020.
§ 5.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 20 % wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
2) w przypadku braku dowozu lub odwozu w danym dniu, w wysokości 2-krotnego wynagrodzenia za dany
kurs. Zapłata kary nastąpi poprzez potrącenie z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy,
3) w przypadku stwierdzenia w ciągu danego miesiąca jednorazowo innych nieprawidłowości niż
wskazane w pkt 2, w szczególności nieusprawiedliwionego opóźnienia w dowozie/odwozie, w
wysokości 1-krotnego wynagrodzenia za dany kurs. Zapłata kary nastąpi poprzez potrącenie z
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy,
4) w przypadku nie podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii lub innego zdarzenia w
zadeklarowanym przez wykonawcę czasie, tj. ….. minut - w wysokości 1-krotnego wynagrodzenia za
dany kurs.
5) w wysokości 50 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za ujawnienie danych osobowych
chronionych ustawą o ochronie danych osobowych.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia umownego.
3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych do wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody.
§ 6.
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 za wykonaną usługę, płatne będzie w rozliczeniu miesięcznym
na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na faktyczną ilość dni
dowożenia w danym miesiącu oraz ryczałtowej ceny jednostkowej brutto za 1 dzień przewozu podanej
w ofercie Wykonawcy.
2. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wraz z fakturą VAT odrębne potwierdzenia wykonania
przewozu, podpisane przez kierownika WTZ Panią Iwonę Wszelaką.
3. Maksymalny termin zapłaty faktury VAT ustala się do 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT
Zamawiającemu, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
4. Podstawą zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT, sporządzona w terminie do 7 dni od dnia
zakończenia danego miesiąca przez Wykonawcę.
5. VAT regulowane będą przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy zgodnie z
numerem rachunku podanym na fakturze.
6. Jako dzień zapłaty faktury VAT ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 7.
Zmiana postanowień niniejszej umowy następujących tylko w przypadkach:

1) zmiany ilości uczestników, do których zaistnieje konieczność transportu, na podstawie wniosków,
złożonych po zawarciu umowy,
2) zmian tras dowozu, spowodowanych zmianą ilości dowożonych uczestników lub zmianą adresów
zamieszkania dowożonych uczestników,
3) zmiana osób realizujących zamówienie ze strony Wykonawcy ,
4) zmiana środków transportu, którym posługuje się Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, na nowy
środek transportu o równoważnym (tym samym lub lepszym) standardzie technicznym
5) zmiana ceny brutto za 1 dzień przewozu z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku VAT.
§ 8.
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.
§ 9.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli pojazdów wykorzystywanych do realizacji usługi w okresie
objętym niniejszą umową.
§ 10.
W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca sprawuje opiekę nad przewożonymi uczestnikami, zapewniając im
bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.
§ 11.
Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
§ 12.
1. Wykonawca podczas realizacji niniejszej umowy zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich rygorów
wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1781) oraz zachowania tajemnicy w zakresie danych osobowych uczestników objętych dowozem.
2. Strony zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
§ 13.
1. Umowa zawarta jest na czas określony tj. od 13 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
2. W przypadku jeżeli kwota określona w § 4 niniejszej umowy nie została wyczerpana, a upłynął termin
na jaki umowa został zawarta, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całkowitej ilości przedmiotu umowy.
§ 14.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy następują w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15.
W sprawach spornych strony poddają się orzecznictwu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 16.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Prawa
zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy.
§ 17.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
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