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znak sprawy: RB.271.21.2022

Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Czarny Dunajec
w roku szkolnym 2022/2023

Załącznik nr 4 do SWZ

(Projektowane postanowienia umowy stanowią element specyfikacji warunków
zamówienia tym samym należy je interpretować łącznie z pozostałymi częściami SWZ)

Projektowane postanowienia umowy
UMOWA nr UG/ZP/…./2022
Zawarta w dniu ………. 2022r. w Czarnym Dunajcu pomiędzy:
Gminą Czarny Dunajec z siedzibą w Czarnym Dunajcu przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny
Dunajec.
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
reprezentowaną przez:
Wójt Gminy – Marcin Ratułowski
Jednostką organizacyjną:
Gminnym Zespołem Oświatowym w Czarnym Dunajcu
z siedzibą: ul. Kolejowa 14a, 34-470 Czarny Dunajec
NIP: 735-10-85-250
reprezentowanym przez:
Iwona Wontorczyk – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego
przy kontrasygnacie: Teresy Ochmańskiej – Główna Księgowa GZO
zwaną dalej w treści umowy "Zamawiającym",
a:
[w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]:
Panią/Panem ………………………….., zam. …………………., PESEL: …………….., prowadzącą/-ym działalność
gospodarczą pod firmą …………………., ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej
w………………… ul. …………………………., …….-………… …………………… wpisaną/-ym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON: …………………….
zwaną/-ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadającej osobowości prawnej]:
………………………………………. z siedzibą w ………………., ul. ……………….., wpisaną do Rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w……………., ……
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………., NIP:
……………………….., REGON: …………., reprezentowaną przez:
…………………….
…………………….
uprawniony/ą/-ego/-ych do łącznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o treść
informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)
z Rejestru Przedsiębiorców [wygenerowaną i pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]
zwanym/ą dalszej części umowy „Wykonawcą”
[LUB: w przypadku spółki cywilnej:]
1. Panią/Panem ………………………….............................., PESEL: ………………………., prowadzącą/-ym
działalność gospodarczą pod firmą ……………………………, ze stałym miejscem wykonywania
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działalności w ……………, ul. …………………., ……..-……………. ……………………………., wpisaną/-ym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON:
…………………….
2. Panią/Panem ………………………….............................., PESEL: ………………………., prowadzącą/-ym
działalność gospodarczą pod firmą ……………………………, ze stałym miejscem wykonywania
działalności w ……………, ul. …………………., ……..-……………. ……………………………., wpisaną/-ym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON:
…………………….
prowadzącymi działalność
……………….…………………….
……………………………………,

gospodarczą
posiadającej

w

formie spółki cywilnej pod nazwą
NIP:……………………………………,
REGON:

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
[LUB: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum:]
(w przypadku spółki prawa handlowego:)
1. ..................................................................... z siedzibą w ………………………, ul. ……………………., ……………………
wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w……………., …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS …………………………., kapitał zakładowy w wysokości ………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki
akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą NIP: ..............................
REGON: ..............................,
reprezentowaną przez:
..................................................................
uprawnion/ą/-ego/-ych do łącznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o treść
informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)
z Rejestru Przedsiębiorców [wygenerowaną i pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:)
2. Panią/Panem ………………………………, PESEL: ………………………. , prowadzącą/ym działalność
gospodarczą pod firmą ……………………………, ze stałym miejscem wykonywania działalności
gospodarczej w …………… ul. …………………., ……. - ………….. ………………………, wpisaną/-ym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON:
…………………….
działającymi jako konsorcjum …………………………. (pełna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem
Lidera Konsorcjum),powołane w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego
– reprezentowanymi przez …………………………………….. – pełnomocnika konsorcjum, ustanowionego
w oparciu o treść art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postępowaniu i
zawarcia niniejszej umowy o udzielenie zamówienia publicznego [pełnomocnictwo nr ….. z dnia
………………………………….]
zwanymi dalej w treści umowy „Wykonawcą”,
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego jako: RB.271.21.2022,
przeprowadzonego w trybie podstawowym, pn.: „Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół
na terenie gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2022-2023” oraz zgodnie z przepisami art.
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275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.
1129 ze zm.), zawarta została umowa, zwana dalej: „umową” o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Mocą niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres usług
polegających na regularnym dowozie-odwozie uczniów do szkół podstawowych
znajdujących się na terenie gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2022/2023 oraz
pełnienie opieki nad przewożonymi uczniami w trakcie realizacji usługi.
2. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozu w zakresie następujących tras:
a) Część 1 - Trasa nr 1 – SP Odrowąż – Żary - SP Odrowąż – Beskid - SP Odrowąż
b) Część 2 - Trasa nr 2 – Podszkle Studzionki – Podszkle Możdżeń – SP Podszkle
c) Część 3 - Trasa nr 3A – Dowóz uczniów niepełnosprawnych Podszkle – Piekielnik –
Załuczne - Odrowąż-Pieniążkowice - Cz. Dunajec - Ratułów – SPSK CzerwienneBachledówka
d) Część 4 - Trasa nr 3B – Dzieci niepełnosprawne Czerwienne - Ratułów – Stare Bystre –
Wróblówka – Dział – SOSW Nowy Targ
e) Część 5 - Trasa nr 3D - Dowóz/odwóz – Podszkle – Jabłonka
f) Część 6 - Trasa 3E - Dowóz/odwóz – Ciche – Zakopane
g) Część 7 - Trasa nr 4 – Dowóz/odwóz – Dział – SP Pieniążkowice - Dział
3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera:
a) Ogólna charakterystyka zamówienia stanowiąca załącznik nr 2 do umowy
b) Schemat trasy przewozowej nr ……. stanowiący załącznik nr 3 do umowy
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy
w terminie określonym w § 4 niniejszej umowy, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z ofertą z dnia ……….. (data wpływu) stanowiącą
załącznik nr 1 do umowy.
5. Przewidywana ilość dni roboczych w roku szkolnym wynosi:
 182 dni – dla wszystkich części z wyjątkiem Części nr 5 i 6
 222 dni – tylko dla Części nr 5 i 6
przy czym gwarantowania ilość dni w których będzie świadczona usługa dowozu/odwozu,
wynosi 100 dni.
6. Wszelkie godziny dowozu i odwozu należy uzgodnić z Dyrektorami poszczególnych szkół przed
rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
7. W przypadku awarii pojazdu w trakcie realizacji usługi, Wykonawca ma obowiązek zapewnić
podstawienie pojazdu zastępczego na czas usunięcia tej awarii.
8. Czas ewentualnego podstawienia pojazdu zastępczego ma być zgodny z czasem podanym przez
wykonawcę w złożonym formularzu ofertowym.
9. Przewoźnicy obsługujący wszystkie trasy przewozowe mają obowiązek zapewnić we własnym
zakresie (i na własny koszt) opiekunów.
10. W przypadku wystąpienia silnych opadów śniegu i mocnego oblodzenia dróg, Przewoźnik,
zobowiązany jest do zamontowania łańcuchów przeciwpoślizgowych na kołach pojazdów.
11. W okresie zimowym wymaga się by pojazdy były bezwzględnie wyposażone w ogrzewanie
wewnętrzne dla pasażerów.
§2
Zobowiązania Stron
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1.1. Przekazania Wykonawcy liczby uczniów i dzieci dojeżdżających na poszczególnych
trasach.
1.2. Terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
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2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.
2.16.

2.17.

1.

2.

Zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny oraz
niezbędnych wygód;
Zapewnienia odpowiedniej dezynfekcji pojazdów;
Oznaczenia autobusów na czas przewozu uczniów wymaganymi oznaczeniami;
Ustalania wszelkich dodatkowych ustaleń dotyczących ilości uczniów oraz godzin
dowozów i odwozów uczniów z dyrekcją poszczególnych placówek oraz Gminnym
Zespołem Oświatowym w Czarnym Dunajcu;
Zapewnienia we własnym zakresie (i na własny koszt) opiekunów zgodnie z zapisami § 7
niniejszej umowy;
Zamontowania łańcuchów przeciwpoślizgowych na kołach pojazdów w przypadku
wystąpienia silnych opadów śniegu i mocnego oblodzenia dróg;
Zapewnienia by w okresie zimowym pojazdy były bezwzględnie wyposażone
w ogrzewanie wewnętrzne dla pasażerów;
Posiadania wszelkich wymaganych badań technicznych i wymaganych ubezpieczeń dla
pojazdów którymi jest świadczona usługa;
Posiadania aktualnych wymaganych prawem licencji, zezwoleń itp.;
Realizowanie usługi na zasadzie kursów zamkniętych z wykluczeniem możliwości
przewozu pasażerów innych niż uczniowie szkół i ich opiekunowie;
w przypadku gdy zajęcia szkolne będą odbywały się w soboty (w wyniku np. odrabiania
dni wolnych), Wykonawca zobowiązuje się, że autobusy obsługujące dowozy uczniów
będą kursować również w wyznaczone przez Dyrektorów soboty, jako dni nauki szkolnej.
W Przypadku wystąpienia silnych opadów śniegu lub innych zjawisk atmosferycznych
uniemożliwiających dojazd, w porozumieniu z dyrekcją szkoły mogą nastąpić przesunięcia
godzin dowozu i odwozu dzieci;
W przypadku remontów, awarii, uszkodzeń mostów, dróg, lub innych obiektów czego
skutkiem jest zmiana lub konieczność zmiany tras przewozowych, Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany umowy i należnego wynagrodzenia na podstawie negocjacji
przeprowadzonych z Wykonawcą;
Ponoszenia ryzyka związanego z zaistnieniem zdarzeń losowych mogących wystąpić w
czasie realizacji usługi objętej niniejszą umową i powodujących szkody po stronie osób
przewożonych, Zamawiającego lub osób trzecich;
Zawarcia we własnym zakresie stosownej umowy ubezpieczenia;
Podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii pojazdu w czasie
zgodnym z podanym w ofercie przetargowej tj.:
 dla trasy nr …. w terminie do ……….
 dla trasy nr …. w terminie do ……….
Wyliczenie obowiązków Wykonawcy §2 ust. 2 pkt. 2.1-2.16 niniejszej umowy nie ma
charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z
Umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę
czynności nie wymienionych wprost w Umowie, a niezbędnych do należytego wykonania
przedmiotu umowy;

§3
Podwykonawcy
Wykonawca zrealizuje osobiście Zadanie w zakresie objętym Umową - za wyjątkiem tego
zakresu Zadania, który określony został jako powierzony do wykonania podwykonawcy
(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
przeprowadzonym przez Zamawiającego pod numerem RB.271.21.2022, tj. za wyjątkiem
zakresu prac obejmującego ____________________.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie działania
i zaniechania osób trzecich, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, w tym za prace
zrealizowane przez te osoby, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań czy
zaniechań tych osób. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób wskazanych w
zadaniu poprzednim podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania.
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3.

Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej z powierzeniem
wykonania innych niż określone w Umowie części zamówienia lub powierzenia wykonania
części zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca nie wskazał zamiaru powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcom lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzględnieniu
następujących reguł i warunków:
1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy – Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia,
2) jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie
realizacji, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawia oświadczenie, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia, o których
mowa w Rozdziale 15 ust. 3 pkt 3.1 specyfikacji warunków zamówienia odnoszącej się do
postępowania o nr RB.271.21.2022, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy,
3) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia temu podwykonawcy.

§4
Termin wykonania zamówienia
1. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi:
 od dnia 01.09.2022 r. (dotyczy wszystkich części)
2. Termin zakończenia świadczenia usługi:
 do dnia 30.06.2023 r. (dotyczy wszystkich części z wyjątkiem części nr 5 i 6)
 do dnia 31.08.2023 r. (dotyczy tylko części nr 5 i 6)
§5
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia i złożoną ofertą,
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe:
1.1. Dla części nr ……. (trasa nr …… - …………………………………………………………..) w wysokości:
Cena netto: ……............. złotych za jeden kurs w obie strony
(słownie: .........................................................................................................................................................................)
Cena brutto: …………… złotych za jeden kurs w obie strony
(słownie: .........................................................................................................................................................................)
Podatek VAT (wg obowiązującej ustawowo stawki)................%, tj. ……………………… złotych
1.2. …..
2. Wynagrodzenie podane jest w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu
cywilnego i który obejmuje wszystkie nakłady Wykonawcy, a w tym materiały i prace, które są
niezbędne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
4. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowiązującymi w momencie wystawienia faktury.
5. Koszty wykonania zasilania i zużycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami mierników
i liczników ponosi Wykonawca.
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6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §5 ust. 1 niniejszej
umowy.
§6
Rozliczenia finansowe
Za wykonanie usługi strony będą się rozliczać fakturami VAT wystawionymi w okresach
miesięcznych przez Wykonawcę, na których Dyrektor danej Szkoły każdorazowo stwierdzi
wykonanie usługi.
W przypadku zadania dotyczącego kilku szkół, stwierdzenia wykonania zlecenia musi dokonać
przynajmniej jeden Dyrektor szkoły obsługiwanej w ramach tej samej trasy.
Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawcę rachunek
bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.
Faktury mają być wystawiane przez Wykonawcę na:
Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
i doręczone na adres:
Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu, ul. Kolejowa 14a, 34-470 Czarny Dunajec

1.
2.
3.
4.

Na fakturach w miejscu adnotacji „ODBIORCA”, należy wpisać: Gminny Zespół Oświatowy
w Czarnym Dunajcu
Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9
listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatny, przesłanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów
elektronicznych.
Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiającego:
PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF)
Adres strony internetowej platformy: www.efaktura.gov.pl
Za nieterminowe płatności faktur przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki
ustawowe.
Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (art. 509 Kodeksu cywilnego).

5.

6.
7.

§7
Obowiązki opiekunów
1.

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia opiekuna (dla każdej obsługiwanej trasy) w zakresie
obowiązku którego należy:
1) Dopilnowanie, aby uczniowie w trakcie jazdy zajmowali miejsca siedzące w pojeździe i
zachowywali się w sposób niezagrażający ich bezpieczeństwu i zdrowiu,
2) Nie wypuszczanie uczniów z pojazdu przed dojazdem do szkoły,
3) Odprowadzanie uczniów z pojazdu do drzwi szkoły,
4) decydowanie o wpuszczeniu i wypuszczeniu uczniów w miejscach uprzednio do tego
wyznaczonych,
5) Sprawdzenie po zatrzymaniu się pojazdu na przystanku czy uczniowie mogą bezpiecznie
opuścić pojazd oraz bezpieczne przeprowadzenie ich na drugą stronę ulicy – jeżeli
występuje taka konieczność,
6) Zgłaszanie dyrekcji szkoły wszelkich uwag dotyczących niewłaściwego zachowania
uczniów przewożonych w pojeździe, w tym samowolnego oddalenia się podopiecznych,
7) Opieka nad przewożonymi uczniami w przypadku awarii autobusu, zapewnienie im
opieki/bezpieczeństwa do czasu przybycia pojazdu zastępczego,
8) Podejmowanie szybkich i właściwych decyzji wspólnie z kierowcą co do dalszego
postępowania w razie awarii, wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności,
9) Ponoszenie odpowiedzialności za uczniów dowożonych od chwili wejścia do pojazdu do
momentu wejścia do drzwi szkoły oraz od chwili wejścia do pojazdu, po opuszczeniu
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drzwi szkoły, do momentu opuszczenia pojazdu przez ucznia na przystanku w swojej
miejscowości.
10) Udzielanie pierwszej pomocy w razie wystąpienia takiej konieczności.
11) Do obowiązków opiekuna na trasie 3E należy :
 Podawanie leków podczas ataków,
 zmiana pozycji ułożenia podczas transportu,
 czynności pielęgnacyjne w razie potrzeby
§8
Potencjał Wykonawcy
1.

Zamówienie zrealizowane będzie przy użyciu następującego potencjału technicznego
(wykazanego w ofercie przetargowej) , którym Wykonawca dysponuje:
 Dla części nr 1 (trasa nr 1 - SP Odrowąż – Żary - SP Odrowąż – Beskid - SP Odrowąż)
pojazd marki: ………………………………………., o numerze rejestracyjnym: ……………………
posiadający normę „EURO”: ………
 Dla części nr 2 (trasa nr 2 - Podszkle Studzionki – Podszkle Możdżeń – SP Podszkle)
pojazd marki: ………………………………………., o numerze rejestracyjnym: ……………………
posiadający normę „EURO”: ………
 Dla części nr 3 (trasa nr 3A - Dowóz uczniów niepełnosprawnych Podszkle – Piekielnik –
Załuczne - Odrowąż-Pieniążkowice - Cz. Dunajec - Ratułów – SPSK Czerwienne
Bachledówka)
pojazd marki: ………………………………………., o numerze rejestracyjnym: ……………………
posiadający normę „EURO”: ………
 Dla części nr 4 (trasa nr 3B - Trasa nr 3B – Dzieci niepełnosprawne Czerwienne Ratułów – Stare Bystre – Wróblówka – Dział – SOSW Nowy Targ)
pojazd marki: ………………………………………., o numerze rejestracyjnym: ……………………
posiadający normę „EURO”: ………
 Dla części nr 5 (trasa nr 3D - Dowóz/odwóz – Podszkle - Jabłonka)
pojazd marki: ………………………………………., o numerze rejestracyjnym: ……………………
posiadający normę „EURO”: ………
 Dla części nr 6 (trasa nr 3E - Dowóz/odwóz – Ciche - Zakopane)
pojazd marki: ………………………………………., o numerze rejestracyjnym: ……………………
posiadający normę „EURO”: ………
 Dla części nr 7 (trasa nr 4 - Dowóz/odwóz – Dział – SP Pieniążkowice - Dział)
pojazd marki: ………………………………………., o numerze rejestracyjnym: ……………………
posiadający normę „EURO”: ………

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę:
 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz ,
 na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego
– w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy
pomnożonego przez liczbę dni określoną w §1 ust. 5 niniejszej umowy.
2) za każdy dzień opóźnienia w realizacji usługi z przyczyny zależnej od wykonawcy, w
wysokości 100% ceny brutto za jeden kurs w obie strony, określonej w § 5 ust. 1
niniejszej umowy,
3) za niedotrzymanie czasu w jakim należało podstawić pojazd zastępczy ( w przypadku
wystąpienia awarii), w wysokości 80% ceny brutto za jeden kurs w obie strony,
określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
4) Za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu wymaganych dowodów/dokumentów
potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób przy pomocy których Wykonawca będzie
realizował umowę o których mowa w §12 niniejszej umowy, w wysokości 100% ceny
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brutto za jeden kurs w obie strony, określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy
dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych
od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy pomnożonego przez liczbę dni określoną w §1 ust. 5 niniejszej umowy
3. Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie. Naliczenie lub
zapłata jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zapłaty kary za
odstąpienie od umowy. Uprawnienia Zamawiającego do naliczenia wszelkich kar umownych w
oparciu o postanowienia niniejszej umowy obowiązują bez ograniczeń pomimo odstąpienia od
umowy przez którakolwiek ze stron.
4. Łączna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 25%
kwoty, o której mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy.
5. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z
powodu działania tzw. siły wyższej, przy czym Wykonawca musi udowodnić wystąpienie
okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym.
6. Naliczenie kary, o której mowa w ust. 1 pkt 2)-4) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
wykonania umowy.
7. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a
Wykonawca wyraża na to zgodę bez konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do ich
zapłaty.
9. Zamawiający ma obowiązek poinformowania Wykonawcy o wysokości naliczonej kary i
podstawie jej naliczenia oraz złożenia oświadczenia o potraceniu.
10. Naliczenie przez Zamawiającego, jak również potracenie lub w inny sposób zaspokojenie
żądania zapłaty kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia świadczenia
usługi, ani z innych zobowiązań umownych.
11. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy Wykonawca będzie
odpowiedzialny wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody oraz roszczenia osób
trzecich związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność w szczególności za szkody majątkowe lub osobowe, w tym za zniszczenie lub
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenie ciała lub śmierć, zaistniałe w związku z wykonywaniem
umowy.
12. Należności wynikające z naliczonych kar umownych stają się wymagalne w terminie 3 dni od dnia
doręczenia Stronie zobowiązanej do ich zapłaty pisemnego oświadczenia o naliczeniu kary umownej.

1.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 7 dni o powzięciu
wiadomości o przyczynach odstąpienia, tzn. gdy:
1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
2) Wykonawca nie podjął realizacji prac w terminie 3 dni od umownej daty ich rozpoczęcia
lub w terminie 5 dni roboczych od wezwania go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia
z przyczyn zależnych od Wykonawcy;
3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni.
4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
5) Otwarto likwidację Wykonawcy (firmy).
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2.

3.

4.

3.

4.

6) Jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia nieruchomości Wykonawcy w toku postępowania
egzekucyjnego.
7) Zachodzą okoliczności określone w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wystawionych faktur VAT mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej
umowie,
Zamawiający ma również prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym w razie gdyby w odniesieniu do osób, o których mowa w § 7 niniejszej
umowy ujawniły się okoliczności uzasadniające podejrzenie popełnienia przez te osoby
przestępstwa lub czynu stanowiącego naruszenie powszechnie uznawanych zasad moralnych, a
Wykonawca niezwłocznie po powzięciu o tym informacji lub na żądanie Zamawiającego nie
zaprzestanie posługiwania się tymi osobami przy wykonywaniu usługi będącej przedmiotem
niniejszej umowy.
Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenia, że kwalifikacje osób, którymi posługuje się
Wykonawca przy wykonaniu niniejszej umowy lub jego pojazdy nie gwarantują odpowiedniej
jakości wykonania usług, to może on żądać od Wykonawca natychmiastowego ustanowienia
zastępcy, a w razie odmowy - rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym lub zlecić
zastępcze wykonanie usługi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy, o którym mowa w §10 ust. 1 i 2 niniejszej umowy , powinno nastąpić
w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać
uzasadnienie.
Odstąpienie od umowy nastąpi przez pisemne oświadczenie Zamawiającego wraz ze
wskazaniem przyczyny odstąpienia i złożone zostanie w terminie do 30 dni, licząc od dnia
ujawnienia się okoliczności dających podstawę do odstąpienia od umowy.

§ 11
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnie sporządzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony. Zmiany przewidziane
w umowie mogę być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Zmiany umowy nie
mogę wykraczać poza zakres świadczenia określonego niniejszą umowę.
2. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp,
przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w
stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących
okolicznościach:
a) Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;
b) Zmiana obowiązującej stawki podatku VAT;
c) Zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowiązku podatkowego itp.;
d) Zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z
realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy;
e) Zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
f) Wystąpienia zamówienia dodatkowego lub zamiennego niezbędnego do prawidłowego
wykonania zamówienia podstawowego, którego wykonanie stało się konieczne na
skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia (np. zmiany ilości uczniów
przewożonych na danej trasie, zmiana przebiegu trasy, rozszerzenie bądź skrócenie
trasy itp.)
g) Sytuacji nadzwyczajnych związanych z koniecznością zmian przebiegu tras
przewozowych na skutek remontów, awarii lub uszkodzeń dróg, mostów bądź innych
obiektów, związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia.
3. Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy nowym Wykonawcą (art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy
prawo zamówień publicznych), jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub
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4.
5.
6.

7.
8.

przejął zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada
osobiście lub majątkowo za wykonanie umowy.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień
umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy:
 zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana
rachunku bankowego);
 zmiana danych teleadresowych.
Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa w §11 ust. 2. Wniosek o zmianę
postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12
Zatrudnienie pracowników – stosunek pracy
1. Stosownie do treści art. 95 Ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i jego
Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy), w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy,
zatrudniali na podstawie stosunku pracy, osoby wykonujące czynności określone w SWZ jako
wymagające zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, z uwagi na wykonywanie tych czynności
w sposób wypełniający przesłanki określone w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). W przypadku powierzenia przez Wykonawcę
(Podwykonawcę) realizacji części przedmiotu Umowy Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) postanowienia zawarte w poniższych ustępach stosuje się do Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione przez tego
Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) będą wykonywać czynności określone w SWZ i ust. 2
poniżej, jeżeli wykonanie tych czynności będzie polegać na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z
późn. zm.).
2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców w zakresie
spełniania przez te podmioty wymogu zatrudnienia pracowników realizujących czynności
wskazane w §12 ust. 1 Umowy na podstawie stosunku pracy. Uprawnienia Zamawiającego
obejmują w szczególności prawo do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich
oceny;
2) żądania wyjaśnień w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości w zakresie
spełniania ww. wymogów;
3) przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji przedmiotu Umowy.
3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest – na każde wezwanie
Zamawiającego i w terminie przez Niego wskazanym, każdorazowo nie krótszym jednak niż 3
(słownie: trzy) dni – przedłożyć Zamawiającemu, w Jego siedzibie, bądź innym miejscu przez
Niego wskazanym, wedle żądania Zamawiającego: jeden, kilka lub wszystkie wskazane poniżej
dowody, w celu potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w §12 ust. 1 Umowy, tj.:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu na
podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności określone w §12 ust. 1 Umowy.
Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zawierać w szczególności:
a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie;
b) datę złożenia oświadczenia;
c) wskazanie, że objęte wezwaniem Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione
na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk,
rodzaju umowy, daty zawarcia umów i zakresów obowiązków tych pracowników;
d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy);
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4.

5.
6.

7.
8.

2) oświadczenie zatrudnionego pracownika, zawierające elementy wskazane w §12 ust. 3 pkt 1
lit. a – c oraz podpis pracownika;
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) – kopię umowy/umów o pracę osoby/osób
wykonującego/-ych dla potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, czynności, których dotyczy
oświadczenie wskazane w pkt 1 lub pkt 2 powyżej (wraz z dokumentem regulującym zakres
czynności/obowiązków, jeżeli został sporządzony). Dostarczona Zamawiającemu kopia ww.
umowy/umów powinna być zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenie 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.
U. UE.L Nr 119, str. 1 ze zm. – dalej jako „RODO”) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) - tj. w szczególności bez: adresów
zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
Anonimizacji nie podlegają dane w postaci: imion i nazwisk pracowników;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) – kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie
pracownika(ów) przez pracodawcę do ubezpieczeń ZUS, zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracownika(ów), zgodnie z przepisami RODO
i Uodo (tj. w szczególności bez: adresów zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracowników);
5) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę)
składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy.
Niezłożenie przez Wykonawcę, w terminie określonym zgodnie z §12 ust. 3 Umowy, żądanych
przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w §12 ust. 3 pkt 1 – 5 Umowy, w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę)
wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w §12 ust. 1
Umowy, będzie traktowane przez Zamawiającego jako równoznaczne z niespełnieniem przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) ww. wymogu.
Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu niespełniania
przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymogów określonych
w niniejszym paragrafie.
W przypadku powzięcia przez Zamawiającego uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) przepisów prawa pracy,
Zamawiający jest uprawniony do zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem
o przeprowadzenie kontroli u ww. podmiotów.
Wykonawca jest zobowiązany zamieścić w zawieranych przez siebie umowach
o podwykonawstwo postanowienia, które zapewnią przestrzeganie przez Podwykonawcę
(dalszego Podwykonawcę) wymogów określonych w niniejszym paragrafie.
W ramach uprawnienia Zamawiającego, o którym mowa w §12 ust. 3 pkt 1 - 5 Umowy,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy, w terminie określonym przez siebie w wezwaniu:
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii oświadczeń lub dokumentów,
o których tam mowa, w szczególności gdy: złożona kopia dokumentu/oświadczenia jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości Zamawiającego, co do jej prawdziwości.
§ 13
Przetwarzanie danych osobowych

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał
w celu realizacji niniejszej Umowy oraz które udostępnił Zamawiającemu.
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2. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w
celu realizacji niniejszej Umowy oraz które udostępnił Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO
dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, stanowi Załącznik nr 5 do
niniejszej Umowy.
3. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO)
uzyskanych od Wykonawcy i/lub osób przy udziale, których Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy, w związku i dla potrzeb realizacji postanowień niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
oraz dla celów określonych m.in. w Art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO.
4. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez
Zamawiającego, stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

§ 14
Postanowienia końcowe
Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji
niniejszej Umowy lub pozostających w związku z tą Umową, w tym w związku z jej zawarciem,
wykonaniem lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony
zobowiązują się do ich rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja będzie prowadzona przez
Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej
(adres ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa) tj. Sąd, o którym mowa w art. 26 ustawy
z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2180 ze zm.), zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdą przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy: ustawy z dnia 11 września
2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy, a także ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z
2020 poz. 1740 z późn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią
inaczej.
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytułu bezpodstawnego
wzbogacenia, będą rozstrzygane w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy.
Oświadczenie woli złożone przez jedną ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj.
oświadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone odpowiednim podpisem elektronicznym,
jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym tej drugiej stronie w formie pisemnej.
Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każda ze
Stron otrzymuje po jednym egzemplarzu.
Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez Strony.
Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 do umowy - Oferta Wykonawcy
2) Załącznik nr 2 do umowy - Ogólna charakterystyka zamówienia
3) Załącznik nr 3 do umowy - Schemat trasy przewozowej nr …
4) Załącznik nr 4 do umowy - Informacja na temat wyznaczonych opiekunów
5) Załącznik nr 5 do umowy - Klauzula informacyjna RODO dla Wykonawcy;

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Gmina Czarny Dunajec:

Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu:
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Załącznik nr 5 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
ujawnionych w sposób bezpośredni w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego.
Zamawiający informuje, że w przypadku: − osób fizycznych, − osób fizycznych, prowadzących jednoosobową
działalność gospodarczą, − pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną, − członka organu
zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, − osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przetwarza dane osobowe, które
uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania.
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”, Zamawiający informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarny Dunajec, reprezentowany przez
Wójta Gminy, z siedzibą przy ulicy Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec;
 Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: gmina@czarny-dunajec.pl lub telefonując
pod numer: (+48) 18-26-135-40;
 Ponadto z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego
inspektora ochrony danych tj. Pani Ewa Smardz-Chlebek, pisząc na adres:
esmardzchlebek@czarny-dunajec.pl lub telefonując pod numer: (+48) 18-26-135-40;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RB.271.21.2022 prowadzonym w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp];
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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 [art. 78 ust. 4 ustawy pzp];
 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;
− 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.
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.
*

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 .
**
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