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W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: BR.0003.387.2020 
Dotyczy: pilotażowy program do przewozów szkolnych. 

 

Szanowni Panowie Radni, 

w odpowiedzi na Panów interpelację oraz prośbę  
o udostępnienie umowy o pilotażowe wdrożenie aplikacji do przewozów 
szkolnych nr ED.4464.1.2020 CRU:2150/20, udostępniam umowę  
w załączeniu.  

 

Ad. 1 
(Na jakim etapie jest przedmiotowe wdrażanie ?) 
 

Umową pilotażu został objęty jeden przewoźnik, który dysponuje 
aktualnie największą flotą samochodową i jednocześnie obsługuje 
placówkę specjalną z największą liczbą dzieci objętych dowozem 
gminnym.  
 
Ad. 2 
(Na czym ma polegać działanie przedmiotowej aplikacji ?) 
 

Wdrożona aplikacja pozwala na zarządzanie (w zakresie 
weryfikacji i kontroli realizacji) w jednym miejscu, przewozami 
szkolnymi oraz umożliwia monitorowanie przewozów, poprzez zbieranie 
informacji, o realizowanych przewozach w czasie rzeczywistym oraz  
o realizacji przejazdów względem harmonogramu.  
Ponadto wdrożona aplikacja poprzez możliwość monitorowania 
przewozów ma na celu ograniczenie ilości dotychczasowych skarg, 
zarzutów, uwag i zgłaszanych problemów, związanych z obsługą 
przejazdów zarówno rodziców, jak i przez przewoźników.  
Niebagatelne znaczenie ma również fakt skorzystania z możliwości 
wykrywania sytuacji, w której dziecko nie przyjeżdża do szkoły lub 
przewozy nie są realizowane zgodnie z harmonogramami przejazdów. 
Ad. 3 
(Czy program jest skierowany wyłącznie do uczniów z terenu Gliwic ?) 
 



 

Przedsięwzięcie jest realizowane w zakresie dowozu dzieci i uczniów  
do szkół i placówek oświatowych podlegających pod miasto Gliwice, 
zgodnie z przepisami warunkującymi organizację bezpłatnego dowozu 
do placówek oświatowych przez gminę, wskazanymi w ustawie Prawo 
oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami. 
 
 

Pilotaż ma na celu sprawdzenie, czy wdrożenie aplikacji 
w nowym – przyszłorocznym – zamówieniu publicznym na realizację 
dowozu dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych: 

• poprawi jakość świadczonych usług przez przewoźników, 
• ułatwi rodzicom korzystanie z transportu gminnego 

dedykowanego na rzecz uprawnionych do dowozu dzieci 
i uczniów, 

• zminimalizuje liczbę potencjalnych uwag i skarg, 
• zoptymalizuje wydatkowanie finansów publicznych tak,  

aby najlepiej służyły dzieciom i uczniom.  
 

Pilotaż jest prowadzony w okresie od września do grudnia 2020 r. Po 
zakończeniu umowy pilotażu Wydział Edukacji przeprowadzi analizę pod 
kątem spełnienia głównych założeń aplikacji, co umożliwi rozważenie 
celowości wdrożenia tej lub zbliżonej formy wsparcia  
w zakresie zarządzania realizacją zadania dowozu. Powyższe natomiast 
pozwoli rzetelne przygotować się do nowego przetargu na realizację 
dowozu dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych.  

W sytuacji, gdy przeprowadzona analiza wskaże wyraźne zalety tego 
rozwiązania, będzie można wykorzystać aplikację zarządczą, poprzez 
ujęcie stosowania jej przez przewoźników, w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
Załącznik: 
- umowa o pilotażowe wdrożenie aplikacji do przewozów szkolnych  
nr ED.4464.1.2020 CRU:2150/20. 

Z poważaniem 

Mariusz Kucharz  

Naczelnik Wydziału Edukacji 

(podpisano elektronicznie)  
Do wiadomości: 
- Zastępca Prezydenta Miasta (VP3) 
- Radny Łukasz Chmielewski 



UMOWA O PILOTAŻOWE WDROŻENIE APLIKACJI DO PRZEWOZÓW SZKOLNYCH 

Nf b-D. ~46y. ,(_ .i,o;w I CR() , 2// S-0 I u 

zawarta dnia A 1-cJ<J 2020 r. pomiędzy: 

1) Blees sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 24A/10, 44-100 
Gliwice, KRS: 0000454719, NIP: 9691607381, REGON: 243211616, kapitał 

zakładowy 5 400 zł, reprezentowaną przez: 

zwaną dalej Blees 

a 

2) GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, 
NIP: 631-10-06-640, reprezentowanym przez: 

f}lt/llUfl. /4JCJl8/Zl - /7-lł:UCL/Yt/c y1'(Dl1R-cv -C--Dvk:;.,,4-~ 

zwanym dalej UM Gliwice 

zwanymi dalej łącznie Stronami, a każda z osobna także Stroną. 

1. Przedmiot Umowy 

1.1. Strony postanawiają, że przeprowadzą pilotażowe wdrożenie w UM Gliwice 
stworzonej i rozwijanej przez Blees aplikacji pozwalającej na zmniejszenie ilości 

problemów związanych z obsługą przejazdów szkolnych przez przewoźników 

i wykrywanie sytuacji, kiedy dziecko nie przyjeżdża do szkoły lub przewozy nie są 
realizowane zgodnie z założeniami (Przedsięwzięcie). 

1.2. Aplikacja wdrażana przez Blees w ramach Przedsięwzięcia (Aplikacja) będzie 

składać się z: Aplikacji kierowcy, Panelu UM (dostępnego przez przeglądarkę 

internetową) oraz Panelu przewoźnika (dostępnego przez przeglądarkę internetową) 
i zostanie dostosowana do specyficznych potrzeb UM Gliwice związanych 

z organizacją przewozów szkolnych . Szczegółowy opis funkcjonalności 

i poszczególnych elementów Aplikacji został zawarty w Załączniku nr 1 do Umowy. 
1.3. Przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze realizacji dowozu dzieci i uczniów 

do szkół i placówek oświatowych podlegających pod miasto Gliwice. 

2. Zobowiązania i oświadczenia 

2.1. Blees: 
2.1.1. Jako twórca i właściciel Aplikacji, zapewni i udostępni Aplikację wraz z jej 

funkcjonalnościami opisanymi w Załączniku nr 1 do Umowy, 
2.1.2. w okresie trwania Przedsięwzięcia i w jego ramach będzie utrzymywał 

i wspierał działanie Aplikacji, 
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2.1.3. przeszkoli wybranego do realizacji Przedsięwzięcia Przewoźnika oraz jego 
kierowców i wyznaczonych reprezentantów UM Gliwice w przedmiocie obsługi 
Aplikacji, 

2.1.4. podejmie inne działania, jakie Strony uzgodnią w trakcie realizacji 
Przedsięwzięcia, w tym dokona stosownej optymalizacji i konfiguracji Aplikacji 
w celu dostosowania jej do potrzeb UM Gliwice. 

2.2. UM Gliwice: 
2.2.1. zapewni i udostępni na własny koszt w ramach zawartych umów 

przewozowych z podmiotami trzecimi nie mniej niż 1 O (dziesięć) pojazdów 
realizujących przewozy szkolne w okresie trwania Przedsięwzięcia, w których 
zostanie wdrożona Aplikacja (Przewoźnik), 

2.2.2. zapewni, by Przewoźnik posiadał oprogramowanie i urządzenia niezbędne do 
wdrożenia oraz funkcjonowania Aplikacji i realizacji Przedsięwzięcia (w tym: 
telefony komórkowe dla kierowców, tablet z dostępem do sieci internetowej, 
w zależności od ustaleń Stron), 

2.2.3. zapewni, by Przewoźnik zobowiązał kierowców pojazdów do obsługi 

i używania Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz celem Przedsięwzięcia, 
2.2.4. zapłaci Blees Wynagrodzenie, 
2.2.5. zapewni uzyskanie wszelkich zgód ze strony użytkowników Aplikacji na 

korzystanie z niej oraz ewentualne udostępnianie z niej danych, 
2.2.6. podejmie inne działania, jakie Strony uzgodnią w trakcie realizacji 

Przedsięwzięcia . 

2.3. Wspólne obowiązki: 
2.3.1. Strony będą wspólnie określać i realizować materiały, strategie i komunikaty 

marketingowe lub prasowe. W toku realizacji Przedsięwzięcia, Strony - poprzez 
upoważnionych Reprezentantów - mogą postanowić o zmianie poszczególnych 
funkcjonalności Aplikacji lub elementów stanowiących jej specyfikację, zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do Umowy. Zmiana dokonana zgodnie z niniejszym 
pkt. 2.3.1 nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga jej aneksowania, 

2.3.2. Przed udostępnieniem i wdrożeniem przez Blees Aplikacji, zgodnie z punktem 
2.1.1 Umowy, Strony zawrą umowę licencyjną na Aplikację, która po jej 
podpisaniu będzie stanowiła Załącznik nr 2 do Umowy. Wynagrodzenie Blees 
za udzielenie licencji mieści się w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą 
umową. 

2.4. Szczegółowe warunki realizacji obowiązków Stron będą uzgadniane na bieżąco 

poprzez upoważnionych Reprezentantów. 
2.5. Ilekroć realizacja poszczególnego obowiązku Strony nie została określona 

w Harmonogramie, termin wykonania danego obowiązku będzie każdorazowo 

uzgadniany pomiędzy Stronami. 
2.6. Przetwarzanie danych osobowych. 

2.6.1. W związku z realizacją Przedsięwzięcia zachodzi konieczność powierzenia 
przez UM Gliwice danych osobowych do przetwarzania przez Blees w imieniu 
UM Gliwice. Zasady takiego powierzenia oraz zasady przetwarzania danych 
osobowych reguluje odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych 
osobowych zawarta .. !ł :l .- . 0.-.. ~~!; .... . numer EP. .. ct.'1.G.!t, .1.:1-. .,µ:>2-.0 , C1c.u: r.21::-c/ 2<:?. 

3. Warunki finansowe 

3.1. Z tytułu realizacji Przedsięwzięcia, UM Gliwice zapłaci Blees wynagrodzenie 
w wysokości 49 200,00 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście 

złotych), w tym wartość netto w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 
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złotych) i podatek VAT w wysokości 9 200,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście 
złotych) (Wynagrodzenie) . 

3.2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez UM Gliwice na podstawie wystawianych 
przez Blees faktur VAT, w następujący sposób: 

3.2.1. kwota 12 300,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych) w tym 
wartość netto w wysokości 1 O 000,00 zł (słownie : dziesięć tysięcy złotych) 

i podatek VAT w wysokości 2 300,00 zł (słownie : dwa tysiące trzysta złotych) na 
podstawie faktury wystawionej do dnia 1 października 2020 r., 

3.2.2. kwota 12 300,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych) w tym 
wartość netto w wysokości 1 O 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 

i podatek VAT w wysokości 2 300,00 zł (słownie: dwa tys iące trzysta złotych) na 
podstawie faktury wystawionej do dnia 2 listopada 2020 r., 

3.2.3. kwota 24 600,00 zł brutto (słownie : dwadzieścia cztery tysiące sześćset 

złotych) w tym wartość netto w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia 
tysięcy złotych) i podatek VAT w wysokości 4 600,00 zł (słownie : cztery tysiące 
sześćset złotych) na podstawie faktury wystawionej w terminie 7 dni od dnia 
zakończenia Przedsięwzięcia . 

3.3. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 3.1-3.2 będzie płatne na rachunek bankowy 
Blees wskazany w pkt. 3.4 

3.4. Płatność zostanie przekazana na konto Blees nr 36 1050 1230 1 OOO 0090 3054 
3947 w banku ING BANK ŚLĄSKI w terminie do 30 dni od daty dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby UM Gliwice albo dostarczenia 
faktury za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno prywatnym, albo na adres e-mail 
UM Gliwice: ed@um.gliwice.pl. 

3.5. UM Gliwice może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej 
płatności . 

3.6. W przypadku realizacji przez UM Gliwice płatności , o której mowa w pkt 3.5., UM 
Gliwice przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na 
rachunek bankowy Blees w banku ING BANK ŚLĄSKI nr 36 1050 1230 1 OOO 0090 
3054 3947 w terminie o którym mowa w pkt 3.4., zaś wartość podatku VAT 
zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek Blees. 

3.7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego UM 
Gliwice. 

3.8. Odbiorcą i płatnikiem faktury będzie: GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU, 
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640 

3.9. UM Gliwice oświadcza , że jest podatnikiem podatku VAT NIP: 631-10-06-640. 
3.1 O. Blees oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem firmowym. 
3.11 . UM Gliwice akceptuje wystawienie i przesłanie faktury VAT w wersji 

elektronicznej na adres: ed@um.gliwice.pl. Faktury będą wysyłane przez Blees 
z adresu e-mail: finance@blees.co. 

3.12. Jeżeli faktura VAT, o której mowa w ust. 3.4, wpłynie do UM Gliwice w sobotę , 

w dniu uznanym ustawowo za wolny od pracy bądź w dniu roboczym po godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przyjmuje się , że faktura VAT wpłynęła 
w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wpływu. Godziny pracy Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach są dostępne na stronie internetowej Urzędu bip.gliwice.eu 

3.13. Ze względu na pilotażowy charakter Przedsięwzięcia, Strony zgodnie 
postanawiają, że w okresie 30 dni od dnia podpisania umowy UM Gliwice będzie 
korzystał z Aplikacji nieodpłatnie. 
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3.14. W zakresie innym niż obowiązek zapłaty Wynagrodzenia, każda ze Stron 
ponosi własne koszty związane z realizacją jej obowiązków wynikających z pkt. 2 
Umowy. 

3.15. W przypadku porozumienia Stron co do realizacji obowiązków innych niż 

opisane w pkt. 2.1 i 2.2, tj. w razie przyjęcia dodatkowych obowiązków przez Stronę 
na podstawie odpowiednio pkt. 2.1.4 oraz 2.2.6 Umowy, Strony ustalą również 

ewentualną odpłatność takiego obowiązku oraz partycypację każdej ze Stron 
w takim koszcie w odpowiedniej części. W razie braku takiego ustalenia, pkt. 3.14 
Umowy stosuje się odpowiednio. 

3.16. W przypadku konieczności poniesienia wydatków w ramach Wspólnych 
obowiązków, Strony wspólnie uzgodnią warunki ich poniesienia lub zwrotu na rzecz 
jednej ze Stron. 

3.17. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie 
wskazane w pkt 3.1 - 3.2.3 niniejszej umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, 
że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia 
niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie. 

3.18. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość . umowy 
wskazana w pkt 3.1 niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota 
wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 3.1. nie ulegnie zmianie. 

3.19 .Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej 
umowy. 

3.20.W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem 
w dokumentach księgowych , a wskazanym w niniejszej 
prawidłowo podano termin określony w umowie. 

4. Czas trwania 

płatności wskazanym 
umowie przyjmuje się, że 

4.1. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez okres od 31 sierpnia 2020 r. do 31 
grudnia 2020 r., według poniższego Harmonogramu. W toku realizacji 
Przedsięwzięcia, Strony - poprzez upoważnionych Reprezentantów - mogą 

postanowić o zmianie poszczególnych dat realizacji Przedsięwzięcia, w tym zmiany 
dat ujętych w Harmonogramie oraz o ustaleniu przerw w realizacji Przedsięwzięcia, 

w szczególności z powodu braku realizowania przejazdów przez Przewoźnika 

w okresie zamknięcia szkół. Zmiana dokonana zgodnie z niniejszym pkt. 4.1 nie 
stanowi zmiany Umowy i nie wymaga jej aneksowania, o ile nie powoduje 
konieczności podwyższenia Wynagrodzenia Blees Sp. z o.o. w związku z jej 
wdrożeniem 

4.2. Harmonogram: 
4.2.1. dzień 31.08 - szkolenia użytkowników systemu i Aplikacji, 
4.2.2. od 01 .09 do 31.12 - realizacja przewozów dzieci z użyciem Aplikacji. 

4.3. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego zakończenia Przedsięwzięcia, 

w szczególności w razie zmiany okoliczności uzasadniających realizację 

Przedsięwzięcia. Strony uzgodnią na piśmie termin i sposób zakończenia 

Przedsięwzięcia przed zakładanym czasem jego trwania. W razie niemożności 

wspólnego uzgodnienia terminu i sposobu zakończenia realizacji Przedsięwzięcia, 
każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy za 30-dniowym 
wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca . 

4.4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy: 
4.4.1. przed zakończeniem realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z Umową, uprawnia 

Blees do żądania rozliczenia części Wynagrodzenia, według stanu 
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zaawansowania realizacji Przedsięwzięcia w stosunku do łącznego czasu 
trwania Przedsięwzięcia, 

4.4.2. nie narusza prawa Stron do wspólnego promowania Przedsięwzięcia oraz 
wykonywania praw, o których mowa w pkt. 6 Umowy, a także nie ma wpływu na 
obowiązek zachowania poufności. 

5. Charakter Umowy i odpowiedzialność 

5.1. Strony dopuszczają możliwość nieosiągnięcia w wyniku realizacji Przedsięwzięcia 
zakładanych rezultatów lub celów Strony lub Stron. 

5.2. Ze względu na pilotażowy charakter przedsięwzięcia, Blees nie gwarantuje 
prawidłowości i skuteczności działania Aplikacji, ani możliwości późniejszego jej 
wdrożenia . 

5.3. Z uwagi na prototypowy (pilotażowy) charakter Przedsięwzięcia Strony oświadczają, 
że nie będą od siebie dochodzić jakichkolwiek roszczeń w związku z realizacją 

Przedsięwzięcia i jego skutkami, za wyjątkiem umyślnego i zawinionego działania 
Strony. 

5.4. UM Gliwice lub podmioty trzecie, którym zlecił realizację przewozów, pozostają 

podmiotami wyłącznie odpowiedzialnymi za realizację przewozów, w tym za stan 
techniczny pojazdów używanych w trakcie realizacji Przedsięwzięcia, ich 
ubezpieczenie, kierowców oraz przejazdów i pasażerów w ramach realizacji 
Przedsięwzięcia jak gdyby przewóz był dokonywany w toku bieżącej działalności UM 
Gliwice (przewóz osób), zgodnie z przepisami, w szczególności ustawą o transporcie 
drogowym oraz będzie podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym względem 

pasażerów za szkody powstałe w związku z realizacją Przedsięwzięcia, chyba że 
wynikają ze zdarzeń określonych w punkcie 5.2. 

6. Wyniki i informowanie 

6.1 . Z uwzględnieniem punktu 2.3.1 Umowy, każda ze Stron posiada prawo 
(nieograniczone w czasie i terytorium) do komunikowania o realizacji 
Przedsięwzięcia i jego wynikach w ramach prowadzonej przez siebie działalności, 
z podaniem pilotażowego charakteru przedsięwzięcia . W szczególności Strony mogą 
informować o Przedsięwzięciu i jego wynikach: 

6.1 .1. w mediach społecznościowych, 
6.1.2. w mediach (prasa, radio, telewizja), 
6.1.3. na stronach internetowych, 
6.1 A w trakcie publicznych wystąpień lub prezentacji (targi, spotkania branżowe, 

konferencje), 
6.1.5. w materiałach informacyjnych marketingowych nt. przedsięwzięć 

opracowanych przez Stronę . 

6.2. Ustalenia zawarte w punkcie 6.1 mogą być realizowane z zachowaniem przepisów 
dotyczących poszanowania praw i wolności osób, których dane będą przetwarzane 
w ramach realizacji usługi. 

6.3. Strony potwierdzają, że: 
6.3.1 . Aplikacja dostarczana i wdrażana w ramach realizacji Przedsięwzięcia przez 

Blees stanowi wyłączną własność Blees, a wszelkie prawa do tego 
oprogramowania, w tym prawa własności intelektualnej, przysługują wyłącznie 
Blees, 

6.3.2. wszelkie dane i wyniki gromadzone poprzez Aplikację, za wyjątkiem danych 
wprowadzonych do Aplikacji bezpośrednio przez UM Gliwice (w tym danych 
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osobowych powierzonych Blees do przetwarzania w imieniu UM Gliwice zgodnie 
z pkt. 2.6.1 ), stanowią i będą stanowiły wyłączną własność Blees, przy czym UM 
Gliwice będzie uprawniony do żądania udostępnienia danych zebranych przez 
Aplikację w trakcie realizacj i Przedsięwzięcia, o ile dostęp do tych danych nie 
jest zapewniony bezpośrednio przez samą Aplikację lub jej część, 

6.3.3. w przypadku, gdy w wyniku realizacji Przedsięwzięcia (w tym na skutek 
opracowania, przetworzenia lub wykorzystania udostępnionego przez Blees 
oprogramowania, w tym Aplikacji) mogłoby dojść do powstania utworu 
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub wynalazku, 
patentu, wzoru lub innego prawa na podstawie ustawy Prawo własności 

przemysłowej albo ich ulepszenia, prawo do takiego utworu, wynalazku, 
patentu, wzoru lub innego prawa albo ulepszenia oraz prawo do jego zgłoszenia 
(w przewidzianej prawem formie) będzie przysługiwać wyłącznie Blees. 

6.4. UM Gliwice oświadcza, że w sytuacji, jeśli w związku z realizacją Przedsięwzięcia 
przekaże Blees, niezależnie, czy w sposób odpłatny czy nieodpłatny, oraz 
niezależnie od formy komunikacji, jakiekolwiek komentarze, usprawnienia pomysły, 
idee czy opinie dotyczące dostarczanego oprogramowania, w tym Aplikacji 
(Usprawnienia), Blees jest uprawniona do wykorzystania i rozporządzania takimi 
Usprawnieniami, a UM Gliwice oświadcza, że nie będzie zgłaszać do Usprawnień 
żadnych praw, w tym praw własności intelektualnej i know-how. 

7. Postanowienia końcowe 

7.1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
7.2. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
7.3. Integralną częścią niniejszej umowy jest umowa powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, o której mowa w punkcie 2.6.1 
7.4. Spory będą rozwiązywane w pierwszej kolejności polubownie. W razie niemożności 

rozwiązania sporu w ciągu 30 dni od dnia zakomunikowania go drugiej Stronie, 
właściwym do jego rozpoznania będzie sąd miejscowo właściwy dla powoda. 

!, Blees Sp. z o.o. 
ul. Zygmunta Starego 24.VIO 
44-100 Gliwice 
KRS: 0000454719 • 

-,. L __ S REGON:243211616 
~ = = NIP:9691607381 
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Załącznik nr 1 do Umowy o pilotażowe wdrożenie aplikacji do przewozów szkolnych 

Opis Aplikacji 

Rozwiązanie ma na celu zmniejszenie ilości problemów z miękkimi tematami związanymi 
z obsługą przejazdów przez przewoźników i wykrywanie sytuacji, kiedy dziecko nie 
przyjeżdża do szkoły lub przewozy nie są realizowane zgodnie z założeniami. Firma Blees, 
korzystając ze swojego doświadczenia w obszarze systemu monitorowania przewozów, 
zoptymalizuje swoje istniejące rozwiązanie, tak aby ułatwić osiągnięcie powyższego celu 
Miastu Gliwice. Na całość oferowanego rozwiązania składać się będą niżej wymienione 
elementy. 

Aplikacja kierowcy: 

• Funkcjonalność: 

o Logowanie się kierowcy - rejestrowanie się pojazdu w systemie 
o Aplikacja pobiera harmonogram dla pojazdu na najbliższy przejazd 
o Kierowca oznacza w aplikacji start przejazdu 

• Od tego momentu rozpoczyna się rejestracja trasy z GPS, do momentu 
zakończenia przejazdu 

o pokazuje mu się najbliższy punkt na trasie, wraz z informacją o tym, ile osób 
odebrać/wysadzić i planowanej godzinie dojazdu 

• jeżeli przejazd jest spóźniony, kierowca/opiekun ma możliwość 
wysłania szybkiego SMS do rodzica z szablonu z informacją o 
opóźnieniu 5/10/15 min 

o w momencie dojechania do punktu odbioru dziecka: 
• kierowca ma możliwość kliknięcia „powiadom o dojechaniu" Ueżeli nie 

ma opiekuna, który dzwoni) - wysyła się SMS do rodzica o fakcie 
dojechania + fakt powiadomienia odnotowuje się w systemie 

• kierowca oznacza w aplikacji fakt odebrania/wysadzenia dziecka 
• Przy odbiorze: 

o Odebrane 
o Nieodebrane 
o Odbiór anulowany 

• Przy dowożeniu: przyciskiem Wysadzone 
• W systemie zapisana zostaje informacja o czasie dojechania w okolice 

punktu odbioru (do sprawdzenia na podstawie śladu z GPS), można 
również ocenić czas oczekiwania na dziecko 

o Na koniec trasy (przy szkole/ ostatnim punkcie) kierowca kończy przejazd , co 
zatrzymuje rejestrację pozycji pojazdu z sygnału GPS 

• Wymagania: 
o Prosty tablet lub telefon z większym wyświetlaczem na system Android, 

odbiornikiem GPS i połączeniem z Internetem 
o Wymagane jedno urządzenie per pojazd 
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Panel UM (dostępny przez przeglądarkę): 

• Zarządzanie w jednym miejscu przewozami szkolnymi 
o Lista wszystkich dzieci wraz z informacjami o miejscu odbioru, kontaktem do 

opiekuna, szkole docelowej 
o Możliwość przydzielenia dzieci per przewoźnik 

• Wysłanie zmian do przewoźnika przez system 
o Podgląd harmonogramów ustalonych przez przewoźnika 

• Monitoring przewozów 
o Informacja o realizowanych przewozach w czasie rzeczywistym (informacja 

odświeżana najrzadziej co 5 minut, przy zastrzeżeniu dostępu do sieci 
Internet w aplikacji kierowcy) 

o Informacja na temat realizacji przejazdów względem harmonogramu 
o Po wyborze dziecka i wyborze dnia, pojawiają się informacje o tym, który 

przewoźnik i który pojazd wiózł dziecko wraz z możliwością sprawdzenia 
odchyleń względem harmonogramu 

• Raporty 
o Informacja o liczbie przewiezionych dzieci na podstawie danych z aplikacji 

kierowcy wraz ze szczegółami: 
• Możliwość wyboru dowolnego zakresu dat (predefiniowane opcje: 

dzisiaj, wczoraj, ten tydzień, ten miesiąc, poprzedni miesiąc, ten rok) 
o Raporty dotyczące nieprawidłowości w przejazdach - do ustalenia z UM 

Gliwice 
o System może zgłaszać automatycznie sytuacje, kiedy dane dziecko nie 

zostało odebrane przez kilku dni z rzędu (do ustalenia z UM Gliwice) 
• Komunikacja masowa SMS lub do wybranych rodziców / przewoźników 

o Przykładowo: informacja o przerwach np. między świętami a nowym rokiem 

Panel Przewoźnika (dostępny przez przeglądarkę): 

• Rejestrowanie pojazdów w systemie (pojemność, nr. Rejestracyjny, inne dane 
wg umowy) 

o Nadawanie kodów PIN do rejestrowania się w aplikacji kierowcy 
• Dostęp do danych kontaktowych z rodzicami i placówką szkolną 
• Wprowadzanie harmonogramu przejazdu per pojazd: 

o odbiór dziecka / wysadzenie dziecka - per przystanek 
• Monitoring przewozów i raporty tak samo jak w Panelu UM 
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Załącznik nr 2 do Umowy o pilotażowe wdrożenie aplikacji do przewozów szkolnych 

Licencja na Aplikację 
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Załącznik nr 2 do Umowy o pilotażowe wdrożenie aplikacji do przewozów szkolnych 

Licencja na Aplikację 
(dalej : ,.Licencja") 

1. Postanowienia Ogólne 

1.1 Przedmiotem Licencji jest Aplikacja , zgodnie z Umową. 

1.2 Licencja jest ograniczona, niewyłączna, nieprzenaszalna i niezbywalna - co oznacza, 
że prawa i obowiązki UM Gliwice, jak i Użytkowników korzystających w jego imieniu z 
Aplikacji , a wynikające z Licencji, nie mogą stanowić przedmiotu umowy przelewu 
wierzytelności , przejęci a długu jak również nie podlegają zbyciu . 

1.3 Licencja zostaje udzielona na czas trwania Przedsięwzięcia , zgodnie z ust. 4 Umowy. 
Strony dopuszczają możliwość przedłużenia Licencji na kolejne okresy, na warunkach 
szczegółowo określonych przez Strony w odrębnym porozumieniu zawartym w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności . 

1.4 Licencja udzielana jest odpłatnie . Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Licencji zawiera się 
w wynagrodzeniu Blees zgodnie z Umową. 

2. Zakres i ograniczenia Licencji 

2.1 Niniejszym Blees udziela UM Gliwice licencji ograniczonej, niewyłącznej , niezbywalnej 
i nieprzenaszalnej , obejmującej prawo do korzystania z Aplikacji przez okres trwania 
Przedsięwzięcia . Blees zobowiązuje się do uruchomienia Aplikacji niezwłocznie po 
rozpoczęciu Przedsięwzięcia . 

2.2 Licencja udzielana jest na rzecz UM Gliwice i upoważnia do korzystania z Aplikacji 
pracowników UM Gliwice, a także wskazane przez niego podmioty trzecie, w 
szczególności pracowników wyznaczonego przez UM Gliwice przewoźnika , który będzie 
korzystał z Aplikacji zgodnie z Umową (dalej : ,. Użytkownicy" ) . 

2.3 W ramach Licencji UM Gliwice ma prawo do wykonywania wszystkich czynności 

niezbędnych do korzystania z Aplikacji , z wyłączeniem czynności zakazanych w Licencji , 
w szczególności do: 

(i) korzystania przez Użytkowników z Aplikacji poprzez właściwy panel dostępu 
Aplikacji , zależny od rodzaju Użytkownika (Aplikacja kierowcy, Panel UM, Panel 
przewoźnika), 

(ii) korzystania wyłącznie przez Użytkowników do tego uprawnionych, dla których 
Blees (na podstawie informacji przekazanych przez UM Gliwice) utworzy 
dedykowane konta Użytkownika , 

(iii) korzystania z Aplikacji w celu przez Strony uzgodnionym, zgodnie z Załącznikiem 
nr 1 do Umowy, a także przeprowadzonym przez Blees szkoleniem Użytkowników . 

2.4 UM Gliwice może korzystać z Aplikacji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej . 

2.5 Zakazane jest: 

(i) rozpowszechnianie Aplikacj i, w szczególności udostępnianie Aplikacji 
jakimkolwiek podmiotom trzecim innym niż Użytkownicy , o ile co innego nie wynika 
z Licencji , 

(ii) sprzedawanie, odsprzedawanie, wypożyczanie , wynajmowanie , 
sublicencjonowanie, dystrybuowanie lub wprowadzanie na rynek Aplikacji lub 
rozwiązania pochodnego, 

(iii) licencjonowanie, sublicencjonowanie Aplikacji lub rozwiązań pochodnych, 
(iv) powielanie Aplikacji (na czas nieokreślony lub określony) , z wyjątkiem powielania 

dozwolonego w zakresie i do celów niniejszej Licencji , 

t 



(v) używanie Aplikacji do rozwoju , produkcji lub wprowadzania do obrotu produktu , 
oprogramowania, systemu lub usługi zasadniczo podobnej do Aplikacji , 

(vi) używanie Aplikacji jako komponentu innego produktu, oprogramowania, systemu 
lub usługi w celu stworzenia rozwiązań pochodnych; 

(vii)rejestrowanie, przesyłanie, pobieranie Aplikacji , poza zakresem dozwolonym 
niniejszą Licencją, 

(viii) tłumaczenie, dostosowywanie, zmiana układu lub innego elementu Aplikacji (w 
zakresie, w jakim takie zezwolenie nie wynika z innych postanowień Umowy lub 
Licencji) , 

(ix) kopiowanie Aplikacji lub jakiejkolwiek jego części , cechy, funkcj i, układu lub 
interfejsu (w zakresie, w jakim takie zezwolenie nie wynika z innych postanowień 
Umowy lub Licencji), 

(x) zakłócanie lub przerywanie integralności lub działania Aplikacji, poza 
korzystaniem dozwolonym Umową; 

(xi) uzyskiwanie lub próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Aplikacji lub 
powiązanych systemów lub sieci , 

(xii)zmiana, modyfikacje, odtwarzanie, dekompilacja, dezasemblacja, 
rekonfigurowanie lub inne próby wykrycia kodu źródłowego lub jakiejkolwiek innej 
części Aplikacji (w takim zakresie, w jakim nie jest to dozwolone przez prawo lub 
w jakim takie zezwolenie nie wynika z innych postanowień Umowy lub Licencji) . 

2.6 UM Gliwice jest Stroną wyłącznie odpowiedzialną za to, aby Aplikacja była używana 
zgodnie z prawem. W szczególności , zabronione jest: (i) używanie Aplikacji w 
jakimkolwiek celu sprzecznym z prawem, lub w celu promowania nielegalnej działalności 
oraz naruszania praw osób do prywatności ; (ii) badanie, skanowanie lub testowanie 
Aplikacji (w zakresie, w jakim takie zezwolenie nie wynika z innych postanowień Umowy 
lub Licencji), (iii) pokonywanie lub obchodzenie wszelkich środków bezpieczeństwa lub 
mechanizmów uwierzytelniania; (iv) uzyskiwanie lub próby uzyskania jakichkolwiek 
informacji o Aplikacji, które nie zostały udostępnione przez Blees. 

2.7 UM Gliwice ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość i zgodność z prawem 
wszelkich danych i treści wprowadzonych przez UM Gliwice lub Użytkowników do 
Aplikacji. 

2.8 Blees nie odpowiada za jakiekolwiek naruszenie, wyciek, naruszenie integralności i 
bezpieczeństwa danych wprowadzonych przez UM Gliwice lub Użytkowników, w tym 
danych osobowych, chyba że zdarzenia te nastąpiły z wyłącznej winy Blees. 

2.9 Wszelkie użycie Aplikacji naruszające Licencję, Umowę lub inne wiążące uzgodnienia 
między UM Gliwice a Blees, w szczególności które będą zagrażać bezpieczeństwu, 
integralności lub dostępności Aplikacji, mogą skutkować wezwaniem przez Blees do 
zaprzestania takich działań (z wyznaczeniem maksymalnie 7 - dniowego terminu do 
zaprzestania niezgodnych z w/w postanowieniami działań) pod rygorem zawieszenia 
świadczenia usługi przez Blees. 

3. Nowe wersje i wydania Oprogramowania 

3.1 Blees oświadcza, że Aplikacja może podlegać aktualizacjom w trakcie Przedsięwzięcia . 
Celem zapewnienia prawidłowości działania Aplikacji UM Gliwice oraz Użytkownicy 
zobowiązani są do dokonywania aktualizacji , zgodnie ze wskazówkami i informacjami 
dostarczonymi przez Blees. 

3.2 Blees jest uprawniony do dokonywania zmian, aktualizacji i ulepszeń Aplikacji według 
własnego uznania, bez uprzedniej zgody UM Gliwice. 

4. Własność intelektualna 

4.1 Wszelkie prawa w tym prawa własności intelektualnej do Aplikacji należą do Blees. 
Licencja nie przekazuje UM Gliwice wyżej wymienionych praw w żadnym zakresie, w 
szczególności nie powoduje przeniesienia tych praw na UM Gliwice, poza przekazaniem 



na podstawie Licencji praw do korzystania z Aplikacji wymienionych w Licencji lub 
Umowie. 

5. Poufność 

5.1 Aplikacja w każdej formie wyrażenia , struktury programu, algorytmy, wykorzystane 
komponenty, dokumentacja , a także wszelkie pozostałe elementy własności intelektualnej 
są niejawne, poza udostępnionym UM Gliwice oraz Użytkownikom przez Blees ekranem 
logowania Aplikacji - zakazane jest ich udostępnianie osobom nieuprawnionym w każdej 
możliwej formie . 
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