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    Załącznik nr 7 – wzór umowy dla Części I w sprawie zamówienia publicznego 

 
UMOWA NR ……/2020/2021 

 
zawarta w dniu …………………………. pomiędzy  
Gminą Brzeźnica reprezentowaną przez …………………………………………………………  
zwaną dalej „Zamawiającym",                             
a  
…………….……………………………………… z siedzibą …………………………………                             
reprezentowanym przez ………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą” ,       
o  następującej treści: 
 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) z Wykonawcą, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Usługi transportowe 
w  zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkół 
i  placówek w roku szkolnym 2020/2021 – Część I: Dowóz uczniów niepełnosprawnych 
z  terenu gminy Brzeźnica do placówki w Skawinie wraz z zapewnieniem opieki podczas 
dowozu”. 
 

§ 1 
 

1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 
świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu 
gminy Brzeźnica do szkół i placówek w roku szkolnym 2020/2021 – Część I: Dowóz uczniów 
niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do placówki w Skawinie wraz z zapewnieniem 
opieki podczas dowozu. 

2. Za dowóz rozumie się dowóz uczniów z wyznaczonego przystanku w miejscu zamieszkania 
do placówki oraz odwóz uczniów z placówki na wyznaczony przystanek w miejscu 
zamieszkania. 

3. Dowóz uczniów do placówki będzie się odbywał w godzinach porannych, odwóz uczniów 
w   godzinach popołudniowych, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w dni 
uczęszczania uczniów do placówki: 
 

Uczniowie 
dowożeni z 

miejscowości: 
Uczniowie dowożeni do: 

Liczba 
uczniów: 

Termin: 

Chrząstowice - 
Szkoła 

Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Skawinie, 

ul. Żwirki i  Wigury 9, 
32 – 050 Skawina 

1 
od 1 września 2020 r. 
do 25 czerwca 2021 r. 

Sosnowice, 
ul. Topolowa  

Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Skawinie, 

ul. Żwirki i  Wigury 9, 
32 – 050 Skawina 

1 
od 1 września 2020 r. 
do 25 czerwca 2021 r. 

Razem: 2 uczniów 
oraz odwóz uczniów z ww. placówki do miejsca zamieszkania. 

 

4. Na dzień podpisania niniejszej umowy dowozem objętych jest łącznie: 2 uczniów. 
5. Dowóz uczniów w ramach niniejszej umowy będzie się odbywał w okresie od dnia 1 września 

2020  r. (początek roku szkolnego) do dnia 25 czerwca 2021 r. (zakończenie roku szkolnego) 
pojazdem marki ……….…. o numerze rejestracyjnym ………….….. Pojazd przewożący 
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uczniów musi być sprawny technicznie, posiadać minimum 2 miejsca siedzące nie licząc 
miejsca kierowcy i opiekuna i być wyposażony w pasy bezpieczeństwa. 

6. Zaleca się, aby dowóz wszystkich dzieci w ramach zamówienia na trasie: wyznaczony 
przystanek w miejscu zamieszkania – szkoła/placówka – wyznaczony przystanek w miejscu 
zamieszkania odbywał się jednym środkiem transportu.  

7. Dopuszcza się możliwość zmiany pojazdu. Zamawiający może nie wyrazić zgody na zmianę 
pojazdu, jeśli pojazd zamienny będzie posiadał gorsze parametry lub stan techniczny 
od pojazdu opisanego powyżej.  

8. O ewentualnej zmianie pojazdu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z odpowiednim 
wyprzedzeniem. Zmiana pojazdu wykonana za pisemną zgodą Zamawiającego nie wymaga 
dokonywania zmiany niniejszej umowy. 

9. Opiekę nad uczniami podczas dowozu sprawował będzie opiekun tj. osoba posiadająca wiedzę  
z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej i przygotowana 
do  wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjno - opiekuńczych wobec 
niepełnosprawnych dzieci. 

10. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość sprawowania opieki przez rodzica. 
11. Uczniowie wsiadają i wysiadają tylko w miejscach wyznaczonych. 
12. Wykonawca oświadcza, że posiada licencję nr ……………….. na wykonywanie krajowego 

transportu  drogowego osób z dnia ………………….. 
13. Wykonawca oświadcza, iż osobiście wykona kluczowe części zamówienia tj. usługi 

transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica 
do  szkół i placówek w roku szkolnym 2020/2021 – Część I: Dowóz uczniów 
niepełnosprawnych z  terenu gminy Brzeźnica do placówki w Skawinie wraz z zapewnieniem 
opieki podczas dowozu.  

14. W przypadku awarii pojazdu realizującego przedmiot zamówienia, Wykonawca w ciągu 
……….. minut podstawi pojazd zastępczy na miejsce awarii, zapewniając równorzędny 
poziom usług. 

 

§ 2 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 01.09.2020 r. do dnia 25.06.2021 r. 
2. Z realizacji zadania wyłączony jest okres ferii zimowych oraz dni wolnych od zajęć, zgodnie 

z kalendarzem roku szkolnego. 
 

§ 3 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego standardu świadczonych usług,  
a biorąc pod uwagę, że przedmiotem umowy jest dowóz uczniów niepełnosprawnych, 
zobowiązuje się przy jego wykonywaniu dołożyć szczególnej staranności; 

2. Wykonawca musi posiadać wymagane uprawnienia oraz zatrudniać pracowników 
posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie do świadczenia usługi. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko od chwili odebrania 
od   rodzica/opiekuna prawnego do czasu odprowadzenia do i od wychowawcy 
w szkole/placówce.  

4. Obsługę pojazdu stanowić będzie kierowca, posiadający wymagane uprawnienia oraz opiekun. 
W przypadku choroby kierowcy lub opiekuna Wykonawca zapewni kierowcę lub opiekuna 
zastępczego.  

5. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do: 
a) zapewnienia bezpiecznego i niezbędnego taboru do dowozu wszystkich uczniów 

i opiekunów; 
b) podstawienia zastępczego środka transportu w razie awarii pojazdu; 
c) zapewnienia dowożenia uczniów i opiekunów środkami transportu technicznie sprawnymi, 

dopuszczonymi do ruchu według przepisów o ruchu pasażerskim i oznakowanymi 
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stosownie do charakteru świadczonych usług tj. że wykorzystywany jest do transportu 
dzieci niepełnosprawnych; 

d) zapewnienia środków transportu posiadających ubezpieczenie OC i NNW, aktualne 
badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu;  

e) utrzymania w należytym porządku i czystości środków transportu; 
f) przestrzegania przepisów BHP i p. poż; 

6. Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną tras dowozu, w szczególności winien 
sprawdzić ilość kilometrów na poszczególnych trasach i dostosować ją do ilości 
dojeżdżających uczniów, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego 
skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty 
wizji lokalnej ponosi Wykonawca.  

7. W okresach zimowych pojazd dowożący dzieci musi być ogrzewany, a na stopniach 
wejściowych do pojazdu nie może zalegać lód i nie mogą one być śliskie.  

8. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania usługi będącej przedmiotem umowy, otrzyma 
od Zamawiającego szczegółowy wykaz dowożonych dzieci wraz z dokładnymi adresami 
i danymi kontaktowymi do rodziców/opiekunów prawnych. 

9. Wykonawca ma obowiązek ustalić szczegółowe godziny kursów z rodzicami/opiekunami 
prawnymi uczniów, na podstawie tygodniowego planu lekcji ucznia danej szkoły/placówki. 

10. Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania 
dziecka w podróży z uwzględnieniem, że dziecko powinno być dowiezione do szkoły w takim 
czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie o czasie zajęć lekcyjnych i powrót 
po zakończeniu zajęć lekcyjnych lub świetlicowych bez zbędnego oczekiwania. 

11. Ostatecznie ustalony rozkład jazdy Wykonawca przekaże do  Zamawiającego przed 
przystąpieniem do wykonania usługi i o wszelkich zmianach w trakcie obowiązywania umowy 
będzie niezwłocznie powiadamiał. 

12. Kierowcy w czasie dowozu powinni być wyposażeni w telefon komórkowy, którego numer 
zostanie przekazany Zamawiającemu na rozkładzie, o którym mowa w § 3 ust. 11 niniejszej 
umowy. 

13. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu 
osób. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia 
jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda 
materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy. 

14. Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa, a  w szczególności 
w  zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z  2019 r., 
poz. 2140 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.). 

15. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy zapewnienie 
wykonania przewozu, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt i ryzyko 
zastępczego wykonania usługi przez innego przewoźnika, który powinien spełniać wszelkie 
wymagania i obowiązki wynikające ze świadczenia przedmiotowej usługi i przepisów prawa. 
O przewoźniku zastępczym Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego. 

16. W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z § 3 ust. 15, wykonanie zastępcze 
zleci Zamawiający, a Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w kosztach 
poniesionych przez Zamawiającego z tytułu wynajęcia innego środka transportu. 

17. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, 
przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu (potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem): 

 - kserokopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz kserokopię 
 ubezpieczenia od  następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) wskazanego środka 
 transportu, którym będzie wykonywał usługę; 

 - kserokopię prawa jazdy kierowcy, który będzie wykonywał usługę dowozu uczniów; 
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 - kserokopię dowodu rejestracyjnego środka transportu, którym będzie wykonywał usługę. 
18. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane poniżej czynności przez cały okres trwania zamówienia tj. kierowanie 
pojazdami. 

19. Wykonawca w dniu podpisania umowy, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 
pisemne oświadczenie wraz z listą zatrudnionych osób, potwierdzające, że osoby wykonujące 
czynności bezpośrednio związane z usługami czyli kierujący pojazdami, przez cały okres ich 
trwania, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę; 

20. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, 
zobowiązany jest ponadto uzyskać zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych 
specjalnych w krajowym transporcie drogowym od organu właściwego w zależności 
od zasięgu przewozów. 

21. Na każde żądanie Zamawiającego w terminie do 10 dni licząc od daty pisemnego wezwania, 
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w § 3 ust. 18 
tj.:  poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
Wykonawcy. Kopie umów powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 
osobowych. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

22. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane 
czynności przez cały okres realizacji umowy, w szczególności poprzez wezwanie do okazania 
dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu 
zatrudnienia ww. osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia 
Wykonawcy. 

23. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z osobą wykonującą usługi określone w § 3 ust. 18, 
Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby, 
niezwłocznie jednak nie później niż w  terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy, innej 
osoby spełniającej kryteria. Taka sytuacja nie może mieć wpływu na ciągłość świadczenia 
usługi. 

 

§ 4 
 

1.  Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości techniczne oraz wszelkie wymagane prawem 
 kwalifikacje, jak również doświadczenie wymagane do realizacji przedmiotowej umowy. 

2.  Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki finansowe 
 niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Nadto Wykonawca oświadcza, że przy 
 wykonywaniu niniejszej umowy zachowa należytą staranność wynikającą z zawodowego 
 charakteru świadczonych usług, w zakres których wchodzi wykonanie przedmiotu umowy. 

3.  Pracownicy Wykonawcy tj. kierowcy winni posiadać ważne badania lekarskie oraz 
 przeszkolenie w zakresie przepisów BHP. 

4.  Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie 
 informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy, 
 w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się 
 ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania 
 przez niego zamówienia bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego 
 jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił 
 w przyszłości żadnych zastrzeżeń. 

5.  Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi dla 
 realizacji przedmiotu umowy, w tym szczególnie z możliwością organizacji transportu na danej 
 trasie i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń. 
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6.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy z dołożeniem najwyższej 
 staranności i zachowaniem zasad etyki zawodowej. 

7.  W przypadku powstania jakichkolwiek przeszkód bądź problemów związanych z wykonaniem 
 przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym 
 fakcie Zamawiającego. 

§ 5 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, ilości przewozów 
w  tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci, ze względu na okoliczności 
których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych 
potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom 
dowozu do szkół/placówek. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia usług na czas określony, w szczególności 
w  razie choroby dziecka, innych nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających 
uczęszczanie dziecka do szkoły/placówki. 

3.   O zmianie ilości uczniów i trasy przewozu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w odrębnym 
  zleceniu wykonawczym do niniejszej umowy. 

 

§ 6 
 

1.   Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie realizacji umowy: 
a) po stronie Zamawiającego: ………………………………………………………………. 
b) po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………………….. 

2. W ramach nadzoru nad wykonywaniem umowy, Zamawiający może w szczególności: 
a) dokonywać kontroli rzetelności i jakości wykonania usług; 
b) żądać do wglądu dokumentów potwierdzających sprawność pojazdów samochodowych 

oraz atestów potwierdzających bezpieczeństwo przewożonych osób oraz dowodów 
rejestracyjnych pojazdów samochodowych; 

c) żądać do wglądu dokumentów kierowców, potwierdzających kwalifikacje do wykonywania 
niniejszej umowy; 

d) kontrolować terminowość i punktualność wykonywanej usługi; 
e) żądać dokumentów na potwierdzenie zatrudnienia kierowców na umowę o pracę. 
 

§ 7 
 

1. Za wykonanie czynności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …..…… zł brutto 
(słownie: ……………………………………………………………………………………..) 
(netto: ….................................................................................................................................................) 
za jeden dzień dowozu wraz z opieką (rozliczenie ryczałtowe). 

2. Wartość umowy w trakcie jej obowiązywania (188 dni) nie przekroczy kwoty brutto  
………………… zł  (słownie: ……………………………………………………………...). 

3. Okresem rozliczeniowym za wykonanie przedmiotu umowy jest jeden miesiąc kalendarzowy. 
4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane w okresach miesięcznych, jako iloczyn kwoty 

wynagrodzenia za jeden dzień dowozu wraz z opieką (ryczałt) oraz liczby dni w których 
realizowany jest dowóz w danym miesiącu.  

5. Wartość umowy obliczono z uwzględnieniem podatku VAT wg ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i  usług (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). 

6. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie na rachunek bankowy Wykonawcy: 
…………………………………………………….., w terminie do 30 dni od daty 
przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury. Faktura będzie określała faktyczną liczbę dni, 
w których realizowany był dowóz, w ramach realizacji usługi w danym miesiącu. 

7. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty świadczenia usługi, w tym również koszty eksploatacji 
oraz napraw pojazdów, koszty OC i NNW, przeglądy techniczne itp. 
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8. Dane do faktury:  
     Nabywca: Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34 – 114 Brzeźnica, NIP: 551 11 23 918; 
     Odbiorca: Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, ul. Krakowska 111, 34 – 
     114 Brzeźnica. 

9. Poza wynagrodzeniem określonym w § 7 ust.1 Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania 
zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

 

§ 8 
 

1. Strony nie będą odpowiedzialne za niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie swych 
odpowiednich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie 
niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie spowodowane zostało zaistnieniem siły 
wyższej. 

2. Każda ze stron, w miarę możliwości, zobowiązuje się poinformować drugą stronę 
o  przypadkach i charakterze siły wyższej, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie ich 
wzajemnych zobowiązań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

3. W przypadku, gdy okoliczność siły wyższej będzie trwała dłużej niż 14 dni, każda ze stron 
będzie uprawniona do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 9 
 

1. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy stosownie, w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust.1, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, w przypadku: 
a) stwierdzenia niezrealizowania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn; 
b) stwierdzenia nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy; 
c) nieposiadania przez Wykonawcę aktualnych polis ubezpieczeniowych od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC); 
d) stwierdzenia omijania przez Wykonawcę przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i ochrony przetwarzanych danych. 
4. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  
 

§ 10 
 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach: 
a) za niewłaściwe lub niezgodne z umową wykonanie usługi (np. niezatrzymanie się  

w umówionym miejscu), w wysokości 100,00 zł za każde stwierdzone przez Zamawiającego 
zdarzenie; 

b) za każdorazowe niewykonanie usługi, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 2; 

c) za odstąpienie przez Wykonawcę z jego winy od realizacji umowy, w wysokości 20 % 
wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 7 ust. 2 

d) za świadczenie usług przewozowych taborem niespełniającym wymogów określonych 
w  powyższej umowie, w wysokości 2 000,00 zł za każde stwierdzone przez Zamawiającego 
zdarzenie; 

e) za nieprzedstawienie w terminie dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób 
zgodnie z § 3 ust. 21 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 1 000,00 złotych brutto za każde takie nieprzedstawienie. 
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2. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, 
Zamawiający może odstąpić w trybie natychmiastowym od umowy. W takim przypadku 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto przedmiotu umowy 
określonej w § 7 ust. 2. 

3. W przypadku powstania szkody, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy 
odszkodowania na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

4. Z chwilą przerwania świadczenia usług przewozowych przez Wykonawcę, Zamawiający 
zapewni funkcjonowanie komunikacji na koszt Wykonawcy. 

5. Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych w przypadku niewykonania usługi 
przewozowej lub spóźnień powstałych wskutek: 
a) działania siły wyższej, 
b) przeszkód drogowych i innych okoliczności zewnętrznych, niezależnych od Wykonawcy, 

udokumentowanych przez Wykonawcę. 
 

§ 11 
 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 

1. 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: 
  
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Usług Wspólnych 

w  Brzeźnicy reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą ul. Krakowska 111, 34-114 
Brzeźnica; 

b) kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: 
iod@brzeznica.pl; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługi 
transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy 
Brzeźnica do szkół i placówek w roku szkolnym 2020/2021”, numer sprawy: 
GCUW.425.16.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

d) 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1843 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”; 

e) 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; 

f) 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;   

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

/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./; 

− 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/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./; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

i) 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.  
 

§ 12 
 

1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień umowy oraz 
wprowadzenie nowych postanowień umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której, dokonano wyboru 
Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian postanowień umowy w zakresie przedmiotu 
umowy w następujących przypadkach: 
a) rozszerzenie lub zawężenie trasy: 

- w przypadku zmiany szkoły/placówki do których uczęszczają dzieci w trakcie roku 
szkolnego; 
- w przypadku rezygnacji z dowozu, zastąpienia jednego dziecka innym dzieckiem, 
którego podanie wpłynęło w trakcie realizacji zamówienia, bez względu na adres 
zamieszkania i adres placówki, do której dziecko będzie dowożone; 
- w przypadku zmiany adresu zamieszkania dzieci w trakcie roku szkolnego; 

b) zmiana częstotliwości kursów, liczby przewozów, terminów wykonywania usługi – 
w  przypadku gdy jest to podyktowane obiektywnymi czynnikami niemożliwymi 
do  przewidzenia (np. rezygnacja dziecka z dowozu); 

c) zawieszenie usług na czas określony, w szczególności w razie choroby dziecka, innych 
nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających uczęszczanie dziecka do szkoły. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, ilości przewozów 
w  tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci, ze względu na okoliczności 
których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami 
Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom dowozu do 
szkół/placówek.  

4. Wszelkie zmiany dokonane z naruszeniem zasady określonej w art. 144 ust. 1 Ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych są nieważne. 

5. Zmiany danych dotyczących stron, innych osób wskazanych imiennie w umowie, nie będą 
traktowane jako zmiany umowy i będą dokonywane w formie jednostronnego oświadczenia 
strony, której zmiana dotyczy, złożonego na piśmie pod rygorem nieważności. 

6. Jeśli zmiana nie wpływa na zakres trasy ustalony w zleceniu wykonawczym do umowy oraz nie 
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wpływa na wartość umowy, Zleceniobiorca dopuszcza jedynie zmianę zlecenia wykonawczego 
bez konieczności sporządzania aneksu (np. zmiana liczby dzieci, zmiana adresu dziecka, 
rezygnacja dziecka z dowozu nie wpływająca na przebieg trasy). 

 

§ 13 
 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod 
rygorem nieważności. 
 

§ 14 
 

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, strony są 
zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia. 
3. Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą stronę 

roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie  

w terminie, o którym mowa w § 14 ust. 3, roszczeniodawca uprawniony jest do wystąpienia 
na drogę sądową. 

5. Przy braku polubownego rozwiązania, spory mogące wynikać na tle wykonania niniejszej 
umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu, właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 
przepisy, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. 
 

§ 16 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,  

dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
 

Zamawiający:                                  Wykonawca:  

 
 
 

Kontrasygnata Głównego księgowego: 
 

 

 


