Załącznik nr 9 do SIWZ
UMOWA NR ...............
zawarta dnia ………
pomiędzy:
Gminą Lipiany mającą swą siedzibę w Lipianach przy Plac Wolności 1, NIP: 853-14-56-518,
reprezentowaną przez:
Bartłomieja Królikowskiego – Burmistrza Lipian
przy kontrasygnacie Katarzyny Walerowskiej - Skarbnika Gminy Lipiany
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
firmą: ………………………………………………………………………………………….
z siedzibą ……………………………………………………………………………………...
NIP:……………………………………. REGON: …………………………………………..
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.
Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z
późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod numerem ……………………. z dnia……………………….
Podstawą zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

§1
1. Przedmiotem umowy jest usługa dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką
zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Niepublicznego Przedszkola Miejskiego
„Puchatek” w Pyrzycach, Niepublicznego Przedszkola Miejskiego „Bratek” w Laskowie,
Niepublicznego Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Nowielinie oraz
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach w roku
szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 w dni nauki szkolnej – cz. .. zamówienia. Szczegółowy opis
zamówienia został ujęty w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Usługa wykonywana będzie na podstawie ustalonych terminów zajęć dydaktycznych
oraz szczegółowej trasy przejazdu i rozkładów, które zostaną orientacyjnie ustalone z dniem
rozpoczęcia realizacji zamówienia ze wskazaną przez Zamawiającego osobą odpowiedzialną
za transport. Ustalenia te mogą ulegać zmianie w trakcie roku szkolnego.
§2
1. Przedmiot umowy realizowany będzie od dnia zawarcia umowy do 30.06.2022 r. z
wyłączeniem dni wolnych od nauki, określonych w przepisach odrębnych lub do wyczerpania
środków przeznaczonych na realizację zadania w budżecie Gminy.
§3
1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest odpowiedzialny za:
1) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny wewnątrz pojazdu, podczas
transportu oraz podczas postoju,
2) zapewnienie transportu dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczególnie
zapewnienie kierowcy o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, oraz opiekuna o
odpowiednich kwalifikacjach,
3) stan techniczny pojazdów oraz punktualność dowozów,
4) pomoc dzieciom i opiekunom w załadunku i rozładunku wraz ze sprzętem
rehabilitacyjnym,
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5) wyposażenie pojazdów w telefon komórkowy, który będzie służył między innymi do
informowania rodziców o zaistniałej nagłej awarii.
Opiekę nad dowożonymi dziećmi zapewnia Wykonawca. Wykonawca powinien zapewnić
opiekę 1 osoby dorosłej w każdym autobusie z zastrzeżeniem, że kierowca nie może pełnić
funkcji opiekuna. Opiekunem winna być osoba dorosła, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, nie karana oraz sprawna fizycznie. Opiekun będzie odpowiedzialny za
bezpieczeństwo podróżujących uczniów w autobusie, dopilnowanie zajęcia miejsc
siedzących przez uczniów w autobusie, pomoc przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu z
autobusu (dotyczy to w szczególności małych dzieci), sprawdzenie czy uczeń wysiadł
bezpiecznie na prawidłowym przystanku docelowym, w przypadku stwierdzenia sytuacji
zagrażającej bezpieczeństwu uczniów nie dopuszczenie do ich przewozu. Po dojechaniu do
każdego przystanku opiekun wysiada pierwszy z autobusu i zezwala na wysiadanie uczniom,
pomagając najmłodszym dzieciom bezpiecznie opuścić autobus. Dzieci w wieku
przedszkolnym, oraz z klas najniższych szkoły podstawowej bezwzględnie przekazywane są
osobie dorosłej (rodzic, opiekun),pozostali uczniowie wysiadają zgodnie z oświadczeniem
rodziców. Opiekunowie są zobowiązani do sprawdzania stanu liczbowego uczniów.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać uprawnienia i środki transportu przeznaczone do
wykonywania usługi dowozu uczniów. Przewozy odbywać się mogą wyłącznie środkami
transportu wskazanymi w dokumentacji przetargowej oraz spełniającymi wymagania
techniczne i bezpieczeństwa określone w przepisach: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. Dz.U. 2016 poz. 2022), ustawy z dnia 20 czerwca 1997rPrawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2018, poz. 1990 z późn.zm.), ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2140) i innych przepisach związanych
z przewozem osób.
W przypadku zastrzeżeń dotyczących stanu technicznego pojazdów, Zamawiający
ma prawo do zlecenia przeprowadzenia badań technicznych przez wskazaną przez siebie
stację kontroli pojazdów. W razie potwierdzenia niewłaściwego stanu technicznego pojazdów
koszty przeprowadzonych badań technicznych ponosi Wykonawca oraz zobowiązany jest
niezwłocznie podstawić pojazd zastępczy, o identycznym standardzie jak pojazdy docelowo
wykonujące trasę.
Przewoźnik musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki
bezpieczeństwa i higieny. Wykonawca zobowiązany jest, aby pojazdy w okresie jesiennozimowym były ogrzewane, a na stopniach wejściowych nie zalegał lód. Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia, w wyniku którego wystąpi uszkodzenie
ciała, czy szkoda materialna spowodowana działalnością wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących transportowanych dzieci, pracowników i osób trzecich, a powstałych w
związku z usługami określonymi w § 1 niniejszej umowy, w tym w szczególności związanych
z ruchem pojazdów mechanicznych. Wykonawca oświadcza, że prowadzona przez niego
działalność gospodarcza w postaci przewozu osób jest objęta ubezpieczeniem OC w
zakresie podstawowym na kwotę co najmniej 100 000 zł oraz ubezpieczeniem NNW w
wysokości co najmniej 10 000 zł na pasażera.
Przy każdym transporcie Wykonawca – Przewoźnik zobowiązany jest na prośbę osoby
odpowiedzialnej ustanowionej przez Zamawiającego, do przedłożenia aktualnych
dokumentów i uprawnień potrzebnych do realizacji zamówienia (w szczególności oryginały:
polisa ubezpieczeniowa, prawo jazdy, oświadczenie/poświadczenie spełnienia przez
kierowcę wymagań dotyczących transportu osób, dowód rejestracyjny, licencję na
wykonywanie krajowego transportu drogowego osób -obszar prowadzenia przewozówRzeczpospolita Polska).
W razie wystąpienia awarii sprzętu Wykonawca musi zapewnić zastępczy środek transportu
o identycznym standardzie technicznym, z co najmniej taką samą liczbą miejsc.
Zamawiająca zastrzega sobie prawo zmiany grafiku przewozów w przypadku zmian
w
organizacji placówek oświatowych, a w szczególności wynikających ze zmian planu
zajęć oraz zmiany wyznaczonych przystanków. O wszelkich zmianach Zamawiająca
niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę.
W razie zaprzestania świadczenia usług lub nieprzystąpienia przez wykonawcę
do świadczenia usług przewozowych Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia
wykonania usług przewozu uczniów innemu wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do
zapłaty całości kosztów związanych z wykonaniem przewozów zastępczych.

§4
1. Za wykonane usługi przewozowej wybrany Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne
obliczone wg wzoru: liczba faktycznie przejechanych kilometrów w miesiącu x cena za 1
kilometr (wskazana w załączniku nr 2 do umowy – formularzu ofertowym) + 8% VAT.
2. Łączna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na realizacje zadania w
budżecie w wysokości ……………………………………………………………………………………………………………..
3. Wynagrodzenie - obejmuje transport osób, postój itp., tj. zawiera wszystkie składniki
cenotwórcze.
4. Podana cena ma charakter ryczałtowy, jest ostateczna i Zamawiający nie poniesie żadnych
dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia.
5. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie przejechaną ilość km wykazaną w
miesięcznym raporcie przejazdu, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy i
zatwierdzoną przez osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony
Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze
VAT, znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnionym w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
finansów publicznych. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie
uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w umowie. Podzieloną płatność tzw.
split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za
pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT.
Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub
zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za
świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w
systemie podzielonej płatności tzw. split payment.
7. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury. Wraz z fakturą Wykonawca przedstawi miesięczny raport przejazdu dla każdego
pojazdu. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów – Wykonawca zapewni ich dowóz na
warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów
Zamawiająca nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy.
9. Jeżeli część usług związanych z wykonaniem przedmiotu umowy objętego wystawioną przez
Wykonawcę fakturą została zrealizowana przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany
będzie na żądanie Zamawiającego przedłożyć mu pisemne oświadczenie Podwykonawcy
potwierdzające, że otrzymał pełną kwotę wynagrodzenia za wykonanie usług, których faktura
dotyczy, względnie uwierzytelnione przez bank dowody zapłaty całości należnego
Podwykonawcy wynagrodzenia.
§5
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku:
1) zmiany autobusu wskazanego w ofercie. Zmieniony autobus musi posiadać aktualne
ubezpieczenie oraz aktualny przegląd techniczny, z zastrzeżeniem posiadania
identycznych standardów oraz wieku jak pojazdy uwzględnione przez Wykonawcę w
dokumentacji przetargowej.
2) zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania usługi, w związku z wystąpieniem siły
wyższej.
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź,
pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania
wojenne,
nagłe
załamania
warunków
atmosferycznych,
nagłe
przerwy
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia
3) zmiany wartości umowy w przypadku zmian:
a. stawki podatku od towarów i usług,
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
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e. ceny paliwa za 1 km w trakcie realizacji zamówienia o współczynnik zmian cen paliwa
w stosunku "ceny producenta” z dnia ………………..r.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3 lit. a wykonawca składa
pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę
podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie
umowy.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.3 lit. b wykonawca składa
pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Wniosek
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności
wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą
podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia
za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te
dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku
z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z
podwyższenia wynagrodzeń pracowników wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich
dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.3 lit. c wykonawca składa
pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie
umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o
których mowa w ust. 1 pkt.3 lit. c na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt.3 lit. c
W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową zostanie
podwyższone lub obniżone:
a. na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w
związku z powyższymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zostać
złożony w siedzibie Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie okresu,
po złożeniu wniosku przez Wykonawcę. We wniosku Wykonawca
powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które powinno
zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w związku ze zmianą powyższych zasad oraz wyjaśnienie w
jakich zakresie zmiana tych zasad wpłynie na koszty wykonania
Zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone
przez Zamawiającego w drodze pisemnego aneksu o kwotę wynikającą
z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż miały one wpływ
na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę,
b. na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia,
aneksem w terminie do 28 dni od daty otrzymania wezwania przez
Wykonawcę.
Wezwanie
Zamawiającego
powinno
zawierać
zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia zestawienia, z którego
wynikać będzie w jaki sposób zmiana powyższych zasad wpłynie na
koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Na zestawieniu
Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, iż dane w nim zawarte są
zgodne z jego najlepszą wiedzą. Oświadczenie to składane będzie w
terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i oświadczenia.
Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez
siebie oraz przekazane mu przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie
złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, Zamawiający będzie
uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie
posiadanymi. W przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu
będzie przysługiwać prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie
uwzględniającej zmiany wynikające ze zmiany powyższych zasad ze
skutkiem wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia. Zmiana
następuje od miesiąca rozliczeniowego, w którym weszły przepisy
prawa dotyczące obniżenia minimalnego wynagrodzenia.
6. W przypadkach określonych w ust. 2,3,4 I 5 zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy
mogą nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta jest możliwa po 12 miesiącach od dnia zawarcia
umowy i jest możliwa wyłącznie w stosunku do niewykonanej części umowy w przypadku
udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania
umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową
kalkulację wraz z załączeniem dowodów w postaci między innymi kopii umów o pracę i/lub
umów cywilnoprawnych (dane wrażliwe, Informacje wrażliwe, podlegające ochronie na
podstawie art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z
realizacją umowy. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy.
7. Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez jedną ze Stron powinien wpłynąć do
drugiej Strony w formie pisemnej w terminie minimum 7 dni przed planowanym
wprowadzeniem zmian.
8. Zmiany do umowy muszą być wprowadzane aneksem w formie pisemnej
po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę.
§6
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy będą kary umowne.
2. Kary te naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za opóźnienie w podstawieniu autobusu zastępczego (od czasu wskazanego w
załączniku nr 2 do niniejszej umowy), Wykonawca poniesie karę w wysokości 200 zł,
za każde rozpoczęte 15 min. opóźnienia,
2) za podstawienie autobusu zastępczego o gorszych standardach i wieku niż pojazdy
ujęte w dokumentacji przetargowej, Wykonawca poniesie karę w wysokości 500 zł za
każdy taki przypadek
3) za niewywiązywanie się z obowiązków opiekuna dot. odbierania i przekazywania
dziecka poruszającego się na wózku spod domu rodzicom, Wykonawca poniesie karę
w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek;
4) za opóźnienie w dowozie dzieci do placówek oświatowych Wykonawca poniesie karę
w wysokości 50 zł za każde rozpoczęte 15 min opóźnienia;
5) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej realizacji obowiązków w szczególności
wynikających z § 3 Zamawiający może naliczyć karę umowną jednorazowo w
wysokości 500 zł za każde uchybienie stwierdzone podczas kontroli,
6) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w par.
7 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 112,50 zł (słownie:
sto dwanaście złotych 50/00 ) za każdy dzień w okresie realizacji umowy, w którym
stwierdzono wystąpienie tego naruszenia. Kara liczona będzie osobno za każdą
niezatrudnioną osobę,
7) za wypowiedzenie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
kwoty określonej w § 4 ust. 2.
3. Suma wysokości kar określonych w ust. 2 pkt 1-5 nie może przekroczyć wysokości 10%
kwoty określonej w § 4 ust.2.
4. Strony wyłączają możliwość cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

5. Strony zgodnie oświadczają, że sposób i wysokość naliczenia kar umownych nie są rażąco
wygórowane.
§7
Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności polegające na kierowaniu
pojazdami i sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie przewozu były wykonane przez osoby
zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca
lub podwykonawca. Nie dotyczy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe,
oraz osób współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu
osób na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności opisanych w ust.1.
3. Niedostarczenie wymaganego oświadczenia skutkuje zakazem wykonywania czynności opisanych
w ust.1. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie będzie stanowiło podstawy do zmiany
terminu świadczenia usługi.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalej
także dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności
do:
a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) zwrócenie się do
Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub podwykonawcy
kontroli.
5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane
poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;
b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych.
1.

§8
1. Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcom w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………
2. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawców z dalszymi podwykonawcami winny
być zawierane w formie pisemnej.
3. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego zawrzeć
umowy z podwykonawcą w zakresie innym niż wymieniony w ust. 1, a zmiana taka wymaga zmiany umowy.
4. Wykonawca odpowiada za działanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców
jak za swoje własne.
§9
Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z ruchu jego pojazdów
oraz za
wszelkie szkody, na które w wyniku wykonania lub nie wykonania usług przewozowych zostaną
narażeni przewożeni uczniowie.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych umowy będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, z późn. zm.), ustawy
z
dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe wraz z odpowiednimi przepisami wykonawczymi do tej
ustawy oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 915), Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
§ 11
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygnie Sąd Powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych
osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
−
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lipian, Plac Wolności 1, 74-240
Lipiany
−
w sprawie przetwarzania pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących pani/Panu praw
może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tel. 91 564 10 49*
−
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
−
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
−
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
−
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
−
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
−
posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
−
nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; [1]
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO. (2)
Ponadto administratorem danych osobowych zobowiązanym do spełnienie obowiązku informacyjnego
z art. 13 RODO jest również:
Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy
to w szczególności:
• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową
działalność gospodarczą,
• pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w pełnomocnictwie),
• członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np.
dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
(1)

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
(2)
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
§ 15
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach trzy dla Zamawiającego
i jednego dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami
2. Formularz ofertowy wykonawcy z dnia ……………...
3. Zezwolenie/licencja na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym
osób.
4. Wzór miesięcznego raportu przejazdu.
………………………….

………………………………

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
…………………………….
KONTRASYGNATA

