UMOWA
NA

USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ

zawarta w dniu 21.12.2018 w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:
Gminą Kędzierzyn-Koźle - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, al.
Jana Pawła II 29, NIP: 7491954792, REGON: 532437162, zwanym dalej w tekście Zamawiającym
reprezentowaną przez: Zenonę Kuś - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kędzierzyn
Koźle

a
Damianem Lisowiec, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "TRANSPORT LISOWIEC"
Damian Lisowiec z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Pstrowskiego 4, 47-225 Kędzierzyn-Koźle,
zwanym dalej Wykonawcą

W oparciu o przeprowadzone w trybie zapytania o cenę
21.12.2018 r., została zawarta umowa o następującej treści:

§

postępowanie,

rozstrzygnięte

w dniu

1.

Na podstawie złożonej w postępowaniu oferty, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania:

Przewóz uczniów na zawody sportowe w roku 2019 zgodnie
z terminarzem MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Kędzierzynie-Koźlu i SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
w Opolu.
2.
od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
§

Umowa

obowiązuje

§

3.

Wykonawca zobowiązuje Się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz
postanowieniami umowy.
2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował transport objęty niniejszą umową bez należytej
staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo :
1.

•

nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania transportu,

•

odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy,

•
3.

powierzyć transport objęty umową innym podmiotom.

W

przypadku

powierzenia wykonania transportu osobom trzecim Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, normami
i obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiedni stan techniczny pojazdów, którymi będzie
odbywał się przewóz.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
oraz zobowiązuje się przedstawić jej kopię w terminie 3 dni od zawarcia niniejszej umowy.
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Wykonawca zobowiązuje się również niezwłocznie poinformować MOSiR o każdym przypadki utraty
licencji.
§

4.

1. Do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktów z
ustanawia się:
•
Zbigniewa Tokarskiego - kierownik Zespołu Stadionów Sportowych,
zbigniew.tokarski@mosirkk.pl

Wykonawcą,

ze

strony

Zamawiającego

tel."-· .~,

e-mail:

2. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym ustanawia: Damiana Lisowiec tel. +48 (
;, e-mail: ".
fax.
§

1.

5.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się,

w oparciu o złożoną w przetargu ofertę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w formie
wynagrodzenia brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług VAT) za:
•
przewóz tam i z powrotem dzieci i młodzieży w ilości 1 - 9 osób
na kwotę: 2,70 zł/ km
•
przewóz tam i z powrotem dzieci i młodzieży w ilości 1 - 22 osób
na kwotę: 3,78 zł/km
•
przewóz tam i z powrotem dzieci i młodzieży w ilości 1 - 35 osób
na kwotę: 4,86 Zł/ km
•
przewóz tam i z powrotem dzieci i młodzieży w ilości 1 - 50 osób
na kwotę: 4,86 zł/km
•
przewóz tam i Z powrotem dzieci i młodz ieży w ilości powyżej 50 osób
na kwotę: 4,86 zł/km
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności niniejszej umowy
na osoby trzecie.
3. 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 (art.145
ustawy Prawo zamówień publicznych).
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 6.
Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury
wystawionej po zrealizowaniu zamówionego transportu.
2.
Dane potrzebne do wystawienia faktury:
Nabywca: Gmina Kędzierzyn - Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47- 200 Kędzierzyn-Koźle, NIP:
7492055601.
Odbiorca/płatnik: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, al. Jana Pawła II 29, 47-220 KędZierzyn-Koźle.
3.
Zapłata faktury przez Zamawiającego nastąpi przelewem do 14 dni od daty otrzymania faktury na
konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
§ 7.

1.

Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dla
których Administratorem Danych jest MOSiR, za wyjątkiem obszaru niezbędnego do zawarcia umowy
oraz dokonania wzajemnych rozliczeń między Stronami.

§8.
1. W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Ustawy
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prawo zamówi e ń publicznych i Kodeksu Cywilnego.
2. Każda zmiana warunków określonych w niniejszej umowie nastą pić może za zgodą obu stron
wyrażo n ą na p iśmie w formie aneksu do umowy.
3. Ewentualne spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będz ie Sąd właściwy z uwagi
na sied zibę Zama w iającego.
4. Umowę sporządzo n o w dwóch jednobrzm ią cych egzemplarzach po jednym dla ka żdej ze stron .
5. Integralną część umowy stanow ią załącz ni ki :
• Oferta z dnia 18. 12.2018 r.

AKCEPTUJE WARUNKI UMOWY
WYKONAWCA

ZAMAWIAJACY

Im ię

Damian

Imię

Nazwisko

Lisowiec

Nazwisko

ZENONA
KUŚ ,!

DY .REKj
ifOR
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Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osotowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. un. UE l 119
z 04.05.2016) Informuję, iż:
l ) administratorem PanI/Pana danych osobowych jest MOSiR z siedzibą IV Kędzlerzynie-KoźIu, ul Jana Pawia II 29,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iOd@mosirkX.pI
3) Panl!Pana dane osobowe przetwarzane ~ą IN celu realizacji umowy oraz prawnie usprawiedliwiOnego celu · na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawniooe do uzyskania danyth osobowych na podstawie przepisów prawa
S) Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą czas trwania umowy oraz przez okres 6 lat po wygaśnięciu urnowy w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez

administratora
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratofa dostępu do danych osoOOwych, ich sprostowllnia, usun~ia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Panł/Pan prawo wniesienia skargi do Ofganu nadzorczego
8) podanie danych osoboWYCh )est dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
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