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UMOWA NR…………/2022/MP 

zawarta dniu ……………2022 roku w Drawnie, pomiędzy Gminą Drawno z siedzibą w Drawnie,  
ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, NIP: 594-15-36-451, REGON: 210967001 reprezentowaną 
przez: 
Burmistrza Drawna – Andrzeja Chmielewskiego 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Zareckiej  
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści: 
 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający oświadcza, iż zamówienie jest finansowane ze środków własnych 

budżetu gminy Drawno.   
 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1.  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy 

Drawno do Szkoły Podstawowej w Drawnie, Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie w okresie od 01 września 2022 r. 

do 22 grudnia 2022 r., w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych.  

2. Wykonawca oferuje w ramach niniejszego zadania dodatkowy odwóz dzieci w związku z 

organizacją imprez szkolnych w ilości ……………razy.  

3. Zlecenie realizowane będzie poprzez zapewnienie uczniom odpowiedniej ilości miejsc 

siedzących w autobusach Wykonawcy. 

4. Przejazdy będą dokonywane na podstawie biletów miesięcznych łącznie z ważnym 

zaświadczeniem o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego bądź 

legitymacją szkolną- nie dotyczy dzieci w wieku od 3 do 5 lat (bilet bez ulg ustawowych). 

5. Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji 

regularnej z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży na podstawie imiennych biletów 

miesięcznych wydawanych osobom uprawnionym do przejazdu zgodnie z imiennym wykazem 

uczniów przekazanym przez dyrektorów placówek oświatowych i biletów miesięcznych dla 

dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów dojeżdżających do SOSz-W w Suliszewie. 

6. Wszystkie dzieci muszą być dowiezione do placówek przed rozpoczęciem zajęć. 

7. Pojazdy Wykonawcy uczestniczące w dowozach muszą mieć ważne polisy ubezpieczeniowe 

OC i NW oraz aktualne badania techniczne. 
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8. Wykonawca musi dysponować ilością kierowców odpowiednią do realizacji zamówienia, 

przy czym kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia tj. ważne prawo jazdy kategorii D 

lub D1, ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie o ukończeniu kursu 

dokształcającego kierowców przewożących osoby. 

 

§2 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie za wykonanie usługi przewozu uczniów realizowane jest przez zakup 

przez Zamawiającego biletów miesięcznych. 

2. Zamawiający, najpóźniej 3 dni przed końcem miesiąca, poprzedzającego wykonanie usługi 

będzie za pomocą poczty elektronicznej wysyłał Wykonawcy listę dzieci i uczniów, na 

podstawie której Wykonawca wystawi fakturę. 

3. Strony obowiązuje cena jednostkowa biletu miesięcznego dla każdego z uczniów z 

poszczególnych miejscowości: 

 

Dzieci uprawnione do przejazdów do placówek oświatowych w Drawnie: 

L.p. 
Trasa dowozu 

i odwozu 

Cena 
jednostkowa 

biletu 
miesięcznego dla 
1 ucznia brutto 

Cena brutto 
przejazdu 

jednego ucznia 
w okresie 4 

miesięcy 

Szacunkow
a liczba 
uczniów 

Wartość biletów 
miesięcznych brutto 

  A B C B X C 

1 Podegrodzie   5  

    *1  

2 Barnimie   13  
    *1  

3 Chomętowo   10  
    *1  

4 Dominikowo   10  
    *2  

5 Niemieńsko   7  
    3*  

6 Konotop   5  
    *1  

7 Drawnik   1  
    *1  

8 Zatom   2  
9 Żółwino   1  

10 Podlesie   3  
11 Brzeziny   20  

    *3  
12 Kiełpino   7  

    *3  
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13 Karpinek   3  
14 Zdanów   1  
15 Rościn   1  
16 Święciechów   32  

    *9  
17 Sieniawa   2  
18 Wiśniewo   2  

    *1  
 RAZEM   125+26*  

 
*- dzieci w wieku od 3 do 5 lat (bilet bez ulg ustawowych) 

 

Dzieci uprawnione do przewozów z terenu gminy Drawno do Specjalnego Ośrodka  

Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie: 

L.p. 
Trasa dowozu 

 i odwozu 

Cena 
jednostkowa 

biletu 
miesięcznego 
dla 1 ucznia 

brutto 

Cena brutto 
przejazdu 

jednego ucznia w 
okresie 6 
miesięcy 

Szacunkowa 
liczba 

uczniów  

Wartość biletów 
miesięcznych brutto 

  A B C B X C 

      
1 Podegrodzie   2*  
2 Niemieńsko   1*  
3 Drawno             1*  
4 Chomętowo     1*  
5 Brzeziny   1  

 RAZEM   1+5*  

      

 

*- dzieci dojeżdżające tylko w poniedziałki i piątki  (bilety jednorazowe) 
 

 

4. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy w okresie od 01 września 2022r. do 22 grudnia 2022r. 

z wyłączeniem dni wolnych od nauki wynosi: …………………. netto, podatek VAT w kwocie 

………………….. (słownie: ……………………..), brutto …………………………… (słownie: ………………...). 

5. Cena biletu miesięcznego uwzględnia wszystkie koszty tj. m.in.: napraw, paliwa, rejestracji 

pojazdów, ubezpieczenia, podatków, akcyzy, części zamiennych itp. 

6. Liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może się zmieniać w trakcie realizacji 

zamówienia o 10 % w przypadku np. pojawienia się dziecka w miejscowości nie ujętej w 

załączniku nr 1, długotrwałej choroby ucznia, rezygnacji ucznia z kształcenia w danej 

placówce lub zawieszenia zajęć lekcyjnych. 

7. Cena biletu nie może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 
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8. Zamawiający rozliczy Wykonawcę na podstawie miesięcznego rozliczenia ilości 

dowożonych  dzieci i uczniów.  

9. Strony zgodnie ustalają, iż zapłata za wykonanie usług nastąpi na podstawie kolejnych 

faktur, wystawianych na koniec każdego miesiąca i potwierdzonych przez osobę 

upoważnioną przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby 

trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody 

Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może również zawrzeć umowy 

z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywać żadnej 

innej czynności prawnej rodzącej taki skutek. 

 

§3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 

1. Umowę zawiera się na czas określony: od dnia 01 września 2022r. do dnia 22 grudnia   

      2022r. z wyłączeniem dni wolnych od nauki. 

2.  W razie uszkodzenia pojazdu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd zastępczy, w   

      taki sposób, aby przerwa i opóźnienie spowodowane awarią podstawowego autobusu nie   

      przekroczyła 10 minut lecz nie dłużej niż 40 minut. 

3.  Wykonawca gwarantuje w okresie zimowym sprawne ogrzewanie i wentylację autobusów. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się do przewozu dzieci wg obowiązujących przepisów ustawy z  

      dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 450 ze zm.). 

5. W przypadku stwierdzenia uchybień w ww. zakresie Zamawiający ma prawo do odstąpienia  

     ze skutkiem natychmiastowym od umowy i zlecić przewozy zastępcze na koszt Wykonawcy  

     przez okres jednego miesiąca. 

6. Wykonawca na czas trwania niniejszej umowy musi posiadać ważną (aktualną) licencję  

     uprawniającą go do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie  

     transportu drogowego, wydanej w oparciu o ustawę z dnia 06 września 2001 r. o  

     transporcie drogowym (t.j Dz. U z 2021r., poz. 919 ze zm.) 

 

§4 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ 
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie  

umowy o pracę osób, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać 

będą następującą usługę: obsługa autobusów przez kierowców dowożących i odwożących 

dzieci szkolne i przedszkolne oraz opieka dzieci w autobusach szkolnych.  
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2.  Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące usługę, o której mowa w ust. 1     

     były zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów     

     ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)    

      co najmniej na okres wykonywania usługi, o której mowa w ust 1. 

3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie  

 krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu 

Zamawiającemu (zawierające zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych lub innych przepisów) 

kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę, Podwykonawcę z pracownikami, o 

których mowa w pkt 2 wraz z opisem czynności wykonywanych przez danego pracownika 

w ramach zamówienia oraz inne dokumenty potwierdzające zawarcie tych umów.  

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a. żądania dodatkowych 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. 

5. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego wątpliwości co do rzetelności wskazanych 

powyżej dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę, Podwykonawcę, Zamawiający 

ma prawo zwrócić się z wnioskiem do właściwego inspektoratu pracy o dokonanie kontroli 

w zakresie spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności objęte 

przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt 1. 

6. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 2 – 3 Zamawiający jest 

uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 1 umowy, lub 

odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w 

wysokości określonej w § 8 pkt 2 umowy. 

7. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa w  ust. 3 

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości określonej 

odpowiednio  w § 8 ust. 1 lit. c umowy, lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 8 pkt 2 umowy. 
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§5 

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

 

1.  Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od  

     odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem    

     umowy.  

2. W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 upłynął w trakcie    

      realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia           

      Zamawiającemu, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu    

      ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 dokumentu potwierdzającego kontynuację  

      ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  

     gospodarczej wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek. 

3.  W przypadku wystąpienia bezpośrednio do Zamawiającego z roszczeniami wynikającymi z  

     działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić  

     Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone  

      prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego. 

4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2  

    Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust.  

    1 lit. d umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenia  

     kary umownej w wysokości określonej w § 8 pkt 2 umowy. 

 

§ 6 

PODWYKONAWCY 

 

1.  Poprzez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o  

      charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część przedmiotu umowy,     

      zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem  

     (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między  

     dalszymi podwykonawcami. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

każdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, 

zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.  

3.  Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie (własnymi siłami), za  

      wyjątkiem usługi (części zamówienia) określonej w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do  

       umowy, które zamierza powierzyć podwykonawcom. 

4.  Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę lub wprowadzenia nowych części przedmiotu  

      umowy, które będą realizowane przy udziale podwykonawcy. 
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5.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o  

     podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, jest zobowiązany do przedłożenia   

     Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca  

     lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie  

     umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a także jej zmianę. 

6. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, a także    

     projektu jej zmiany, której przedmiotem są usługi, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia  

     Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, uważa  

     się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej odpowiednio zastrzeżenia lub sprzeciw do umowy  

     o podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu  

     umowy o podwykonawstwo a także jej zmiany, jeżeli: 

 a. termin realizacji jest niezgodny z terminem realizacji wskazanym w umowie, 

   b. nie określono zakresu usługi powierzonej podwykonawcy, 

   c. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany     

    w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,  

    podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających  

    wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi umowa przewiduje  

    zapłatę podwykonawcy wyższego wynagrodzenia za realizację części świadczenia objętej  

    umową o podwykonawstwo, niż kwota wynagrodzenia należnego samemu Wykonawcy za tę  

    część przedmiotu umowy.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu  

      poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której  

      przedmiotem jest dostawa lub usługa oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia 

lub wprowadzenia zmian, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 

niż 0,5 % wartości brutto umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. W przypadku, jeżeli 

termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa wyżej jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

usługi, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na usługi. 
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Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, której bezpośrednia 

zapłata dotyczy. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

usługi, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o 

możliwości złożenia uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz o terminie zgłaszania uwag, nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12 w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu   

 podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność sie należy, albo 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz nalicza karę umowną 

zgodnie z § 8 ust. 1 lit. g umowy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się 

zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

15. Konieczność wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej 

zapłaty, o której mowa w ust. 9, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większa niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 1 lit. k 

umowy. 

16. Zlecenie wykonania usługi podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo sprzeciwu 

Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy 

oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę 

wynagrodzenia za usługę wykonaną przez podwykonawcę. 
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17.  Wykonawca oświadcza, że …………………………………………………………………… (nazwa podmiotu 

na zasoby którego Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 

wyniku którego została zawarta niniejsza umowa), będzie realizował przedmiot umowy w 

zakresie ………………………………………………………………………………………………………… (w jakim 

było deklarowane wykonanie przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego).  

18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, 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. 

19. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania umowy Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.  

20. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w 

trakcie trwania umowy, Wykonawca przedstawia oświadczenie, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec 

danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest 

zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcy. Powyższe stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

 

§ 7 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Faktura płatna będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się obciążenie rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

2. Zamawiający rozliczy Wykonawcę na podstawie miesięcznego rozliczenia ilości 

dowożonych  dzieci i uczniów. 

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu osób 

upoważnionych ze strony Zamawiającego. 

4.   Płatnikiem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie Gmina Drawno. 

5.   Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
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6.   Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, będzie rachunkiem dla 

którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Prawo bankowe (t.j. Dz. U 

z 2019r., poz. 2357 z późn.zm. ) prowadzony jest rachunek VAT to Zamawiający oświadcza, 

że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności tzw. split payment. 

 

§8 

KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w formie kary umownej, w następujących przypadkach i wysokościach: 

a. za niewykonanie przedmiotu umowy wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,    

o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, 

b. w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2 – 3 umowy, 

w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

c. w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku, którym mowa w § 4 ust. 3 umowy, 

w wysokości 100 zł. za każdy dzień zwłoki, 

d. w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy, 

w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,  

e. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w §3 

ust.1 umowy, w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 3 

umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

f. w przypadku stwierdzenia podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu na 

zasadach określonych w § 6 umowy, w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

g. w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie 

o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, którego brak 

zapłaty dotyczy, 

h. w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 1,0 % nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia 

umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy 

dzień opóźnienia,    

i. w przypadku nieprzedłożenia zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, lub projektu jej zmiany w wysokości 

500 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

j. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

k. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli 

termin ten jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
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dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi, w wysokości 100 zł za każdy dzień 

zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie zmiany 

umowy w zakresie terminu zapłaty, 

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 4 umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 2 ust.3 z zastrzeżeniem, że kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 9 ust. 1, 2 i 3 umowy. 

4.  Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów 

do maksymalnej wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy. 

5. Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty 

obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę temu terminowi, Zamawiający 

ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, 

na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

7. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów 

do maksymalnej wysokości 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 4 

umowy. 

 

§ 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy jeżeli: 

   - Wykonawca realizuje usługi w sposób niezgodny z przepisami prawa, niniejszą umową, 

   - Wykonawca nie rozpoczął wykonania usługi zgodnie z terminem, o którym mowa w § 3 ust. 

1,  

  - gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,  

  - gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację Przedmiotu umowy i 

przerwa trwa dłużej niż 14 dni, 
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  - gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowodów 

ubezpieczenia, o którym mowa w § 5 lub nie zapewnił jego ciągłości w okresach 

wynikających z umowy, 

   - wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  

3. Poza postanowieniami ust. 1 i ust. 2 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następującym przypadku gdy: 

a. został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie 

restrukturyzacyjne lub rozwiązanie Wykonawcy, 

  b.    wartość nałożonych kar umownych przekroczy 30 % wartości brutto umowy określonej     

w § 2 ust. 3 umowy. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w   

formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. 

5. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z 

okoliczności wskazanej w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

 

 

§ 10 

KARY UMOWNE Z TYTUŁU ODSTĄPIENIA 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy, o których mowa w § 9 ust. 2 umowy – w wysokości 5 % łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

b) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 2 ust. 4 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu odstąpienia 

od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych  

od Wykonawcy – w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
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mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody. 

4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane  

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 11 

ZMIANY UMOWY 

 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) zmiana planów lekcji lub zawieszenia zajęć lekcyjnych– w takim przypadku możliwa będzie 

zmiana harmonogramu dowozów dzieci z uwzględnieniem nowego planu lekcji, 

2) zmiana lokalizacji przystanków i tras– w takim przypadku możliwa będzie zmiana 

harmonogramu dowozów uwzględniająca nowe przystanki i trasy, 

3) zmiana liczby uczniów- w takim przypadku możliwa będzie zmiana liczby uczniów 

uprawnionych do przejazdów, 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia 

niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po 

dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, 

strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania 

okoliczności siły wyższej; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania 

wstrzymania usługi, stanowiącej przedmiot zamówienia lub wydania zakazu wykonania 

usługi, stanowiącej przedmiot zamówienia przez organy administracji publicznej, o ile 

żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 

dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie usługi lub 

zakazano wykonania usługi; 

6) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania 

zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia 

lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania, 
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7) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy może 

nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności wynikających ze zmiany zasad płatności programów lub 

funduszy budżetu gminy,  

8) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania 

zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z 

wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami 

prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z 

tych przepisów; 

2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących 

okolicznościach: 

a) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, 

przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę 

wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli 

wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, 

b) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, 

przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu 

zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca 

uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym 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 takcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem 

przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, 

potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część 

zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie. 

3. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku 

VAT i podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do 

przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, 

co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia 

wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - 

dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT 

oraz podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano; 
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2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z późn. zm.). 

Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy 

ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile 

zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt 

wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 

wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 

kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może 

ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w 

związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze 

zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, 

b)  wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 

kosztów. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1342). Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio 

do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów 

prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i 

ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie 

przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, 
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b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 

kosztów. 

     Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 

kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

4. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 3 musi wykazać środkami dowodowymi, że 

zmiany o których mowa w ust. 3 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia 

wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 3 wymuszają podwyższenie kosztów 

wykonania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć 

Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po 

nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. 

przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także 

przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS). 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 

ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od 

towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a 

dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę 

podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie 

obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie 

netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 2) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 

ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze 

zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych 

w dokumentach, o których mowa w ust. 10, do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub 

minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 3) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 

ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 poniżej, ulegnie zmianie 

o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w 

celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego 

podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 10 poniżej. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 4) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 
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ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 poniżej, ulegnie zmianie 

o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w 

celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego 

podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 11 poniżej. 

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 pkt 2 – 

4 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z 

dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności 

szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej 

stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub 

zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją 

zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma 

bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim 

wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

11. Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 

wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 

wynagrodzenia. 

12. Ciężar dowodu, o którym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy. 

13. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 

1) zmiana danych teleadresowych; 

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego); 

14. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

15. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej 

katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką 

zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu do umowy. 

16. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania 

przez obydwie strony umowy. 

17. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

18. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
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§ 12 

KOMUNIKACJA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ  

 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: Irmina Jasińska-Szymkowiak, nr tel.: 

664771335; e-mail: iszymkowiak@drawno.pl;    

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: …………………….; nr tel.: ………..,  

 e-mail: ………………. 

 

§ 13 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 

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  

informuje, że:  

1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca 

przekazał w niniejszym postępowaniu; 

2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

na zadanie pn.: ,,Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno oraz do 

SOSz-W w Suliszewie  w  okresie od 01.09.2022 r. do 22.12.2022 r." prowadzonym w 

trybie podstawowym; 
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób 

gwarantujący jego nienaruszalność. 

5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 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;   

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

mailto:iszymkowiak@drawno.pl
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7) Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana 

nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia  

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 

nie narusza 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;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8) Wykonawcy nie przysługuje: 

− 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 danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 

lit. c RODO.  

− W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na 

celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

− Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym  

z ustawą. 

− Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, 

są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. 
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§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w 

związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji 

dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z 

obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego 

prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa 

budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może 

zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do 

wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.  

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

7. Załącznikami do umowy są: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami, 

2) Oferta Wykonawcy, 

3) Polisa ubezpieczeniowa, 

4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).  

 

 

 

      WYKONAWCA                                            ZAMAWIAJĄCY 
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