Zamawiający: Gmina Lipiany
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn. „Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola
Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 w okresie do 31 grudnia 2021 r. w dni nauki szkolnej realizowana w
oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę”.
Sygnatura akt: BUD-I.271.19.2020

Załącznik nr 5 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 wraz z zapewnieniem
opieki w czasie przejazdu do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w
Lipianach w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 , w okresie do dnia 31
grudnia 2021r. Usługa dowozu i odwozu dzieci realizowana będzie w oparciu o
komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych. wystawionych przez
Wykonawcę. Szczegółowy opis zamówienia został ujęty w załączniku nr 1 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Usługa będzie realizowana w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022, tj.:
od dnia podpisania niniejszej umowy do 31 grudnia 2021r. od poniedziałku do piątku
z wyjątkiem przerw w nauce uwzględnionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej.
§2
Przedmiot umowy realizowany będzie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r. z
wyłączeniem dni wolnych od nauki, określonych w przepisach odrębnych.
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§3
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
1) przewóz uczniów zgodnie z grafikiem przewozów określonym w załączniku nr 1 do
SIWZ.
2) zapewnienie przewożonym uczniom odpowiednich warunków bezpieczeństwa
i higieny, a w szczególności czystości, estetyki wewnątrz i na zewnątrz pojazdów
oraz zapewnienie każdemu przewożonemu uczniowi miejsca siedzącego;
3) przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz BHP, a także wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie COVID-19;
4) informowanie Zamawiającego o przewozowych utrudnieniach istotnych
dla prawidłowego świadczenia usług;
5) w przypadku awarii pojazdu dowożącego uczniów, niezwłoczne podstawienie
pojazdu zastępczego w czasie do ………..;
6) posiadanie wystarczającej liczby miejsc w autobusie na określonej trasie.
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
z późn. zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997r- Prawo 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 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z
przewozem osób.
Przewoźnik musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki
bezpieczeństwa i higieny. Wykonawca zobowiązany jest, aby pojazdy w okresie
jesienno-zimowym 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.
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5. Dowożenie dzieci musi odbywać się ubezpieczonymi autobusami posiadającymi
aktualny przegląd techniczny. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów,
ubezpieczenie OC w wysokości min. 500 000 zł, od wszelkich szkód powstałych
podczas przewozu oraz powstałych w związku z przewozem.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. W ramach utworzonych kursów, poza niniejszym zleceniem, wykonawca może
świadczyć odpłatne usługi transportowe na rzecz innych osób (mieszkańców gminy)
w ramach opłat biletowych, z zastrzeżeniem, iż musi przede wszystkim zapewnić
miejsca siedzące uczniom i dzieciom w ramach zawartej umowy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

§4
Wynagrodzenie za wykonanie usługi przewozu uczniów realizowane jest przez zakup
przez Zamawiającego biletów miesięcznych szkolnych dla dzieci objętych dowozem.
W przypadku dzieci korzystających z dowozu w jedną stronę – do szkoły lub ze szkoły
do miejsca zamieszkania, ceny biletów miesięcznych zmniejszone będą o 50%.
Wykonawca ustala koszt biletu miesięcznego według załącznika nr 2 do niniejszej
umowy (formularz ofertowy).
Łączna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na realizacje
zadania w budżecie, która wynosi…………………………………………………………………………….
Zamawiający nie będzie dokonywał zwrotu kosztów za dojazdy z bazy do miejsca
świadczenia usługi przewozowej, jak również powrotu do bazy.
W sytuacji, gdy nie będzie możliwa realizacja umowy z powodu okoliczności
związanych z wystąpieniem bądź trwaniem siły wyższej, w tym epidemii (także
epidemii wirusa COVID-19 lub pochodnych mutacji tego wirusa i choroby wywołanej
tym wirusem) przez cały okres danego miesiąca, Wykonawcy przysługiwać będzie
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 50% kwoty określonej w ust. 10 niniejszego
paragrafu.
W miesiącach, w których realizacja usługi odbędzie się, jednak w niepełnym wymiarze
miesiąca, z powodów wymienionych w ust. 6, nie dłuższym niż 0,5 miesiąca
Wykonawca zachowa prawo do wynagrodzenia w wysokości 60 % kwoty określonej w
ust. 10 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 i 7 będzie należne Wykonawcy jedynie, gdy
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Wykonawca przez cały ten okres będzie pozostawał w gotowości do świadczenia
usługi.
9. 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.
10. Wynagrodzenie będzie płatne w cyklach miesięcznych. Wynagrodzenie miesięczne
będzie wyliczane jako iloczyn zakupionych biletów miesięcznych w danym miesiącu i
ich cen określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
11. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury. Na fakturze powinna zostać ujęta liczba dzieci korzystająca z
dowozu i cena jednostkowa za 1 bilet miesięczny. Za dzień zapłaty uznaje się dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. 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.
13. 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 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
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w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia
3) zmiany godzin dowozu i odwozu uczniów,
4) zmiany wartości umowy w sytuacji zmiany urzędowej stawki podatku VAT
na oferowany przedmiot zamówienia. Zmiana taka może nastąpić od dnia wejścia
w życie podpisanego aneksu do niniejszej umowy na podstawie pisemnego
zgłoszenia Wykonawcy,
2. 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.
3. 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, Wykonawca poniesie
karę w wysokości 200 zł, za każde 15 min. zwłoki,
2) za podstawienie autobusu zastępczego o gorszych standardach niż pojazdy
ujęte w dokumentacji przetargowej, Wykonawca poniesie karę w wysokości
500 zł za każdy taki przypadek
3) za opóźnienie w dowozie dzieci do placówek oświatowych Wykonawca
poniesie karę w wysokości 50 zł za każdy taki przypadek,
4) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej realizacji obowiązków w
szczególności wynikających z § 3 ust. 1 Zamawiający może naliczyć karę
umowną jednorazowo w wysokości 500 zł za daną kontrolę.
5) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 10
ust.2 oraz w § 10 ust.4 lit a-c, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500 zł, za każdy taki przypadek.
6) za niezatrudnienie pracowników, biorących udział przy realizacji zamówienia
na podstawię umowy o pracę, Wykonawca poniesie karę w wysokości 1 000
zł, za każdy taki przypadek,
7) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
10% kwoty przeznaczonej na realizacje zadania w budżecie określonej w § 5
ust. 4.
3. Suma wysokości kar określonych w ust. 2 pkt 1-4 nie może przekroczyć wysokości
10% kwoty przeznaczonej na realizacje zadania w budżecie określonej w § 5 ust. 4.
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
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji gdy wystąpią istotne
zmiany
okoliczności
powodujące,
że
wykonanie
umowy
nie
leży
w interesie publicznym, czego, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni
od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
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§8
1. Zamawiający wyznacza pracownika Urzędu odpowiedzialnego za realizację przedmiotu
umowy w osobie …………………………………………………………………………….
2. Wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy
w
osobie ……………………………..……………………………………………………….
§9
1.

2.
3.

4.

5.

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.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o
zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności opisanych w ust.1.
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.
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.
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
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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.
§ 10
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.
§ 11
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.

§ 12
W sprawach nie uregulowanych umowy będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1740, 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 2020 r., poz.
8), Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
§ 13
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygnie Sąd Powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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§ 14
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 2019 r., poz.
1843 z późn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), 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;
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−

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.

………………………….

………………………………

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
…………………………….
KONTRASYGNATA
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