Załącznik nr 9 do SWZ
WZÓR UMOWY
Zawarta w dniu ……………. roku w Lesznie, pomiędzy :
Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie z
siedzibą ul. Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno, NIP 6971078002 reprezentowaną przez:
Eugeniusza Hylaka – Przewodniczącego Zarządu Koła PSONI w Lesznie,
Zbigniewa Pachurę – Wiceprzewodniczącego Zarządu Koła PSONI w Lesznie,
Małgorzatę Tomczyk – Głównego Księgowego PSONI Koło w Lesznie,a
zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………..
……………………………………………………..
reprezentowaną przez :
………………………………………………..……
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
w rezultacie wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej pzp, o wartości zamówienia
nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 pzp, została zawarta umowa o
następującej treści :
§1
1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca przyjmuje do realizacji
usługę polegającą na przywiezieniu osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością
intelektualną i sprzężonym schorzeniami z ich miejsca zamieszkania w godzinach rannych (5:30
– 8:00) do:




Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie, zlokalizowanym przy
ul. Starozamkowej 14a w Lesznie – 20 osób,
Środowiskowego Domu Samopomocy Wena - Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie, zlokalizowanym przy ul.
Starozamkowej 14a w Lesznie – 7 osób,



Niepublicznej Szkoły Podstawowej TOTUS TUUS w Lesznie zlokalizowanej przy ul.
Osieckiej 41 w Lesznie – 1 osoba
wraz z odwiezieniem w godzinach popołudniowych (14:00 – 16:30) z placówek do domu.
2. Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przewozy na czterech trasach, czterema środkami
transportu w godzinach 5:30 – 8:00 oraz 14:00 - 16:30. Dokładny przebieg tras stanowi załącznik
nr 2 do umowy.
3. Przewidywany średni dzienny przebieg na wszystkich trasach – ok. 584 kilometrów. Ilość
przejechanych kilometrów w okresie realizacji usługi może ulec zmniejszeniu, co może
spowodować zmniejszenie wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Przejechanie mniejszej ilości
kilometrów w okresie obowiązywania umowy nie upoważnia Wykonawcy do żądania
zrealizowania całości zamówienia lub rekompensaty pieniężnej za niezrealizowaną część
zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest na dwóch trasach (trasa II i IV) zapewnić środek transportu
wyposażony w windę lub podjazd dla wózków inwalidzkich.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy w zakresie trwałej zmiany przebiegu
trasy, zmiany jej długości, ilości osób przewożonych, zmiany wielkości środka transportu oraz
godzin odwożenia i dowożenia wychowanków placówek, gdy konieczność ta będzie
spowodowana okolicznościami niezależnymi od woli stron umowy, w szczególności w sytuacji:
a.

zmniejszenia bądź zwiększenia ilości dzieci objętych dowozem do placówek w trakcie
obowiązywania umowy,

b.

zmiany miejsca pobytu dzieci korzystających z transportu w trakcie obowiązywania
umowy,

c.

wystąpienia innych nieprzewidzianych w dniu zawarcia umowy okoliczności, które
mogą mieć wpływ na zaplanowany proces transportu.

Każdy Wykonawca powinien uwzględnić w oferowanej cenie ryczałtowej możliwość
wprowadzenia ww. zmian przez zamawiającego. W związku z powyższym, w trakcie realizacji
zamówienia, zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego, cena za 1 km przewozu nie ulegnie zmianie.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany przebiegu trasy, zmiany jej długości, ilości osób
przewożonych, zmiany wielkości środka transportu oraz godzin odwożenia i dowożenia
wychowanków placówki, które nie spowodują trwałej zmiany umowy, gdy konieczność ta będzie
spowodowana okolicznościami niezależnymi od woli stron, w szczególności w sytuacji:
a.

wystąpienia okoliczności mających znamiona siły wyższej, w szczególności niemożność
dojazdu do danego punktu, spowodowana remontem drogi, koniecznością objazdów,
zamknięciem przejazdu kolejowego; działania sił przyrody; uchwalenie aktów władzy
ustawodawczej i wykonawczej; zaburzenia życia społecznego;

b.

nieobecności dziecka w dniu przewozu spowodowanej w szczególności chorobą dziecka,
jego czasową nieobecnością w miejscu pobytu;

c.

czasowego zawieszenia działalności placówki, spowodowanego okolicznościami
niezależnymi od Zamawiającego.

d.

reorganizacją placówki,

e.

reorganizacją czasu zajęć w placówce.

Każdy Wykonawca powinien uwzględnić w oferowanej cenie ryczałtowej możliwość
wprowadzenia zmian przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w trakcie trwania
zamówienia, zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego, cena za 1 km przewozu nie ulegnie zmianie.
W przypadku zaistnienia zmian zachowuje się ustaloną w wyniku przeprowadzonego
postępowania cenę za 1 km przewozu.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli nad wykonanym
kilometrażem oraz nad bezpieczeństwem wychowanków placówki (w szczególności prawidłowe
zabezpieczenie dzieci podczas transportu) oraz stanem trzeźwości oraz niekaralnością kierowców
i opiekunów.
8. Usługa będzie świadczona przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku oprócz dni
ustawowo wolnych od pracy, dni wolnych od pracy zatwierdzonych przez Zarząd PSONI Koło
w Lesznie (tj. 12.11.2021 r. 24.12.2021 r., 31.12.2021 r., 07.01.2022 r. 02.05.2022 r., 17.06.2022
r. 30.06.2022 r.), dni świątecznych oraz jednego miesiąca letniego.
9. Do realizacji zamówienia wykonawca winien dysponować środkami transportu odpowiednio
przygotowanymi pod względem stanu technicznego i przystosowania do przewozu osób
niepełnosprawnych tj.: odpowiednie bezwypadkowe siedziska dla dzieci, spełniające w tym
zakresie normy bezpieczeństwa obowiązujące na terenie UE, bezwładnościowe trzypunktowe
pasy bezpieczeństwa, podłoga antypoślizgowa, na poszczególnych trasach - najazdy
umożliwiające wprowadzenie wózka inwalidzkiego/platforma do samochodu bądź winda oraz
atestowane mocowanie dla wózka inwalidzkiego (listwy cargo, pasy mocujące wózek, pas
biodrowy bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim). Środki transportu muszą posiadać
sprawną klimatyzację oraz sprawne ogrzewanie.
10. Zamawiający w celu przewozu dzieci dysponuje fotelikami. Niemniej jednak w przypadku
zmiany ilości dzieci, które wymagają jazdy w fotelikach lub w przypadku zniszczenia fotelików,
wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia maksymalnie pięciu fotelików, których rodzaj
powinien być dostosowany do wieku oraz rodzaju niepełnosprawności, spełniających wymogi, o
których mowa w ust. 9 powyżej.
11. Wykonawca zapewnia opiekę i bezpieczeństwo dowożonym wychowankom m.in. za
pośrednictwem opiekunów i osób z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania pojazdami.

12. Osoby wyznaczone przez wykonawcę do przewożenia wychowanków placówki muszą posiadać
odpowiednie uprawnienia do kierowania w całym okresie trwania zamówienia. Wykonawca
zobowiązany jest dysponować ludźmi z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania przez cały
okres realizacji zamówienia.
13. Niedopuszczalne jest, aby wykonawca nie posiadał choćby przez jeden dzień sprawnego środka
transportu bądź osoby z odpowiednimi uprawnieniami do realizacji zamówienia.
14. Przewozy dzieci odbywać się będą pod nadzorem opiekunów, których zapewnia wykonawca
przez cały okres trwania zamówienia. Każdy z opiekunów musi mieć ukończony kurs pierwszej
pomocy i na żądanie Zamawiającego podczas realizacji zamówienia musi okazać się
certyfikatem/zaświadczeniem ukończenia ww. kursu.

15. Niedopuszczalne jest, aby wykonawca nie posiadał dla każdego ze środków transportu, choć
jednej osoby pełniącej funkcję opiekuna. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przeprowadzania kontroli w celu spełnienia powyższego warunku.
W przypadku, gdy podczas kontroli zamawiający zauważy uchybienia podczas opieki nad
niepełnosprawnymi dziećmi, zwróci się on do wykonawcy z wnioskiem o zmianę osoby
pełniącej funkcję opiekuna. Wykonawca zobowiązany będzie reagować niezwłocznie na każdy
wniosek zamawiającego.
16. Wykonawca działając zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu
zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 152) w przypadku
zatrudnienia osób do opieki nad przewożonymi wychowankami placówki, ma obowiązek
sprawdzić, czy dane zatrudnianej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na
Tle Seksualnym.
17. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków
bezpieczeństwa i higieny, zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w prawie przewozowym
ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu osób niepełnosprawnych oraz musi
przestrzegać wszystkich przepisów i zasad narzucanych przez Główny Inspektorat Sanitarny,
związanych z pandemią np. koronawirusa COVID-19 (pomiar temperatury przed wejściem do
busa, noszenie masek, dezynfekcja rąk/busów itp.).
18. Wykonawca

usługi

zobowiązany

jest

do

zawarcia

umowy

ubezpieczeniowej

od

odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z
wykonywaniem przedmiotu umowy.
19. W przypadku awarii środka transportu w okresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu.
20. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę środkami transportu sprawnymi technicznie,
będącymi w jego dyspozycji, posiadającymi wszystkie ważne i niezbędne dokumenty
gwarantujące pełne bezpieczeństwo przewożonych osób (posiadającymi m.in. ważne przeglądy
techniczne oraz ubezpieczenie OC i NNW).

21. Zgodnie z art. 95 pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1320), osób wykonujących następujące czynności w
zakresie realizacji zamówienia:
- prowadzenie pojazdów.
Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi wykonawca lub podwykonawca będzie się
posługiwał przy wykonywaniu czynności wskazanych powyżej, były zatrudnione na podstawie
umowy o pracę w całym okresie obowiązywania umowy.
21. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązany jest
przedłożyć zamawiającemu oświadczenie odnośnie liczby zatrudnionych osób wykonujących
wskazane w ust. 21 czynności na rzecz zamawiającego, których świadczenie polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy, według wzoru stanowiącego załącznik do umowy.
22. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane
powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie zadań, w szczególności
poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez zamawiającego, nie dłuższym niż
5 dni roboczych, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych
pracowników, zawartych przez wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami wykonującymi
ww. prace, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków
pracownika.
23. Nieprzedłożenie przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 21 i ust.
22 powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników
świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie powiadomieniem przez
zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania
wyjaśniającego w tej sprawie.
24. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wykazie osobowym podczas realizacji
umowy, spowodowanych zastąpieniem lub wprowadzeniem nowych pracowników, wykonawca
powiadomi o tym zamawiającego, tj. dostarczy poprawiony Wykaz pracowników realizujących
usługę wraz z oświadczeniami o niekaralności pracowników nowowprowadzonych.

§2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie wg ceny
jednostkowej brutto za 1 km, podanej przez wykonawcę w ofercie oraz ilości rzeczywiście
przejechanych kilometrów na podstawie wykazu.
2. Cena jednostkowa brutto, o której mowa w ust. 1 powyżej zostaje ustalona na podstawie złożonej
przez wykonawcę oferty i wynosi:…………………………………… zł brutto za 1 km, słownie
..................................... zł.
3. Cena jednostkowa brutto wymieniona w ust. 2 zawiera podatek VAT w wysokości ….%.
4. Podana w ust. 2 cena jednostkowa brutto jest ostateczna i nie podlegają zmianie do końca
realizacji przedmiotu umowy. Zawiera wszystkie koszty mogące powstać w okresie
wykonywania przedmiotu umowy.
5. Maksymalna suma wynagrodzenia za realizowany w całości przedmiot zamówienia nie
przekroczy kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie tj. kwoty …………………….. zł brutto.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnej kwoty o której mowa w ust. 5, a
wykonawca zrzeka się roszczeń odszkodowawczych o zwrot nakładów poniesionych na
realizację przedmiotu zamówienia jak również utraconych zysków. W takim wypadku
wynagrodzenie wykonawcy obejmować będzie tylko te usługi, które faktycznie zostały
wykonane i odebrane przez zamawiającego.
7. Zamawiający oświadcza, iż minimalna wielkość świadczenia, w ramach przedmiotowej umowy,
nie może być niższa niż 30% zakresu przedmiotu zamówienia (tzn. 30% szacowanej ilość
kilometrów, która została wskazana w dokumentach zamówienia).
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zaliczek.
9. Wykonawca wystawi fakturę VAT, na poniższe dane:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Lesznie, ul. Starozamkowa 14a, 64 – 100 Leszno
NIP: 6971078002, REGON: 300880931
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego w ofercie stawki
podatku VAT i w razie niewłaściwego jej wskazania nie może żądać od zamawiającego dopłat i
odszkodowań.
11. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wykazu dni i ewidencji wskazań liczników busów
w każdym dniu, w którym w danym miesiącu świadczona jest usługa przewozu i przedkładania
tego wykazu wraz z fakturą zamawiającemu.
12. Za wykonane usługi strony będą się rozliczać fakturami częściowymi, wystawionymi przez
wykonawcę z dołu, po upływie danego miesiąca, w którym wykonano usługę.
13. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi na nr rachunku bankowego wykonawcy nr ……………..
14. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzień,
który dla zamawiającego jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin zapłaty upływa w dniu,
który dla zamawiającego jest najbliższym dniem roboczym.
15. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
zamawiającego. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego przenieść
wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią.
16. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową zamawiającemu
przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu doręczenia zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury lub faktury korygującej.

17. NIP wykonawcy…………………………………….
NIP podwykonawcy………………………………….

§3
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie od dnia 01 września 2021 roku do dnia 31
sierpnia 2022 roku, z zastrzeżeniem §1 ust. 5, z pominięciem jednego miesiąca letniego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia realizacji usługi w
przypadku przedłużającego się stanu epidemiologicznego oraz zawieszenia działalności
placówki z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
§4
Opcjonalnie
1. Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie następującej części usługi przewidzianej
umową: ………………………………………………………………………
2. W realizacji usługi będzie brał udział podwykonawca ……………………………. (nazwa firmy
podwykonawcy).
3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
4. W przypadku nie przedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo w wymaganym terminie
Wykonawca zapłaci 500 zł kary umownej za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu kopii
umowy o podwykonawstwo.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 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.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany od wykonawcy, jeżeli ten
realizuje usługę w sposób wadliwy, niezgodny z umową lub przepisami prawa.
7. W przypadku powierzenia usługi w określonym zakresie podwykonawcom, wykonawca za ich
działania i zaniechania odpowiada tak jak za własne działania i zaniechania.
8. Podstawą do uregulowania przez zamawiającego płatności faktury wystawionej przez
Wykonawcę jest przedstawienie przez wykonawcę dowodu zapłaty podwykonawcy całości
należnego im wynagrodzenia za wykonaną usługę. Dotyczy to odpowiednio dowodów zapłaty
wobec dalszych Podwykonawców.
9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom
w przypadku, gdy Wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcom.
10. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia należnego
podwykonawcom uznany będzie brak przedłożenia w wymaganym terminie oświadczeń
podwykonawców o dokonanej zapłacie wynagrodzenia lub brak przedłożenia dowodów zapłaty.

11. Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom
zostanie potrącona z wynagrodzenia przysługującego wykonawcy, na co wykonawca wyraża
zgodę.
§5

1. Podmiotem udostępniającym zasoby jest podmiot, o którym mowa w art. 118 ust. 1 pzp, na którego
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega
wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Zgodnie
z
ofertą
wykonawcy,
podmiot
udostępniający
zasoby
tj. ………. .…………… …………………………………………… będzie uczestniczył w
wykonaniu zamówienia w charakterze podwykonawcy w zakresie: …………………………
3. Umowa z podwykonawcą, o którym mowa w ust. 2 powyżej, stanowi załącznik do umowy.
4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał
się, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany 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.
5. Zamawiający w celu oceny czy wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego
podwykonawcy w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy
stosunek łączący wykonawcę z tym podwykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do
udostępnionych wykonawcy zasobów, może żądać dokumentów dotyczących, w szczególności:
- zakresu udostępnianych wykonawcy zasobów;
- sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia;
- zakresu i okresu udziału podwykonawcy przy wykonywaniu zamówienia;
- czy proponowany inny podwykonawca w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
§6

1. W trakcie realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany posiadać ważną polisę
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż określona
w rozdziale 7 ust. 2 pkt 3) SWZ oraz jest zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu tej
polisy na każde jego wezwanie w ciągu 24 godzin. Nie dokonanie powyższego będzie stanowiło
podstawę do wstrzymania realizacji zamówienia i naliczania kar umownych za spowodowanie
przerwy w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy do czasu
przedstawienia zamawiającemu przedmiotowej polisy.
§7
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w razie:
a. odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie wykonawcy –
w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100),

b. spowodowania przerwy w realizacji przedmiotu zamówienia – w wysokości 2.000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych, 00/100) za każdy dzień przerwy w realizacji przedmiotu
umowy.
c. za każdorazowe stwierdzenie przez zamawiającego naruszenia innych obowiązków
wykonawcy wynikających ze Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz umowy w
wysokości 300,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w
Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
3. Ewentualne kary umowne zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego
wykonawcy.
4. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie jest
niezależne od siebie.
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, wynosi
20% maksymalnej sumy wynagrodzenia za realizowany w całości przedmiot umowy, o której
mowa § 2 ust. 5 umowy.
§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a.
w razie wystąpienia 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 - terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. wykonawca może w takim przypadku
żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
b.
gdy zostanie ogłoszona upadłość lub otwarcie likwidacji wykonawcy - w terminie 30 dni
od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie,
c.
w przypadku zajęcia składników majątkowych wykonawcy - w terminie 30 dni od daty
powzięcia wiadomości o tym fakcie.
2.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy:
a.
gdy wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie,
b.
gdy wykonawca przerwał realizację usługi bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa
dłużej niż 1 dzień,
c.
gdy wykonawca rażąco narusza przepisy umowy, w szczególności w przypadku
powtarzających się opóźnień w przewozie, w odniesieniu do terminów rozpoczęcia
kursów ustalonych w § 1 umowy,
d.
gdy wykonawca nie zapewnił zastępczego środka transportu, o którym mowa w § 1 pkt
18 umowy – gdy zdarzenie takie miało miejsce więcej niż jeden raz,
e.
gdy wykonawca nie spełnia obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 20 umowy bądź nie
przedkłada dokumentów określonych w § 1 ust. 21 i 22 umowy,
f.
gdy po dokonanej przez zamawiającego kontroli, o której mowa w § 1 ust. 7 umowy,
zostaną stwierdzone przez zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu
umowy.

3.

4.

5.

W sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 2 umowy zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w
terminie 30 dni odpowiednio od upływu terminu wskazanego w wezwaniu albo powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy zamawiający nie
wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo wyznaczenia dodatkowego miesięcznego
terminu do zapłaty należności - w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi
zawierać uzasadnienie.
§9

1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów ze strony wykonawcy są:
- Imię i nazwisko: ……………………..
telefon: ………………………..
e-mail: …………………………………..
- Imię i nazwisko: ……………………..
telefon: ………………………..
e-mail: …………………………………..
2. Wykonawca oświadcza, że wyznaczone przez niego do przewożenia wychowanków placówek
wskazanych w SWZ, muszą posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania w całym okresie
realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dysponować ludźmi z odpowiednimi
uprawnieniami do kierowania przez cały okres realizacji zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że sprawdził osoby skierowane do realizacji zamówienia w Rejestrze
Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnych i oświadcza, że osoby realizujące w nim nie widnieją.
4. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania przedmiotu umowy każdą osobę, która
przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu
wykonaniu umowy.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich danych
osobowych oraz informacji poufnych
oraz do niewykorzystywania danych
osobowych/informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące realizacji przedmiotu umowy.
2. Obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych/informacji poufnych spoczywa na
wykonawcy także po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu przez strony.
§ 11
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności zamawiający, dopuszcza:
1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:
1) Z przyczyn zależnych od zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy może zostać przesunięty
o czas trwania przyczyn leżących po stronie zamawiającego oraz o czas trwania ich następstw,

2) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne
ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa,
3) z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności
wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi
udokumentować.
Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy, uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne
klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania
warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skażenia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas
trwania siły wyższej oraz o czas trwania jej następstw. W takim przypadku Strony mogą również
określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia
wchodzącego w zakres przedmiotu Umowy, celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły
wyższej. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone tylko do zmian koniecznych.
4) zaleceń organów administracji publicznej dotyczących wykonania przedmiotu Umowy w sposób
wynikający z tych zaleceń. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać
przesunięty o czas trwania tych okoliczności od wykonawcy niezależnych oraz (ewentualnie) o czas
trwania ich następstw.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy w zakresie trwałej zmiany przebiegu trasy,
zmiany jej długości, ilości osób przewożonych, zmiany wielkości środka transportu oraz godzin
odwożenia i dowożenia wychowanków placówek, gdy konieczność ta będzie spowodowana
okolicznościami niezależnymi od woli stron umowy, w szczególności w sytuacji:
1) zmniejszenia bądź zwiększenia ilości dzieci objętych dowozem do placówek
w trakcie obowiązywania umowy,
2) zmiany miejsca pobytu dzieci korzystających z transportu w trakcie obowiązywania umowy,
3) wystąpienia innych nieprzewidzianych w dniu zawarcia umowy okoliczności, które mogą
mieć wpływ na zaplanowany proces transportu.
2. Zmiany osobowe:
1) Zmiana osób, przy pomocy, których wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w SWZ.
2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego,
dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym
niż Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;
3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy.
3. Pozostałe zmiany:
1) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę wynikającą z tej zmiany;
2) Zmiana danych związanych ze zmianą nr rachunku bankowego wykonawcy.
3) Zmniejszenie zakresu zamówienia z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 7 niniejszej umowy.
4. Zmianę umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie;
2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to
za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
Podwykonawców.
5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i związanej z tym
zmiany wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wpływ na wykonanie
zamówienia, a Wykonawca wykaże ścisły związek pomiędzy tą sytuacją, a brakiem możliwości należytego
wykonania umowy, jej części lub w umownym terminie.
6.

Ponadto Strony dopuszczają zmianę postanowień umowy w następujących przypadkach:
1) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
3) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
8. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy
i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana
przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków wykonawcy.

§ 12

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) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie, ul. Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych tj. Pana Marcina Wowk, z którym
można kontaktować się pod adresem e-mail: iod.psonileszno@grupaformat.pl.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art.
10 RODO; ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych, dalej pzp; aktów
wykonawczych do pzp, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Usługa dowozu i odwozu osób niepełnosprawnych- w
terminie 01.09.2021 r. – 31.08.2022 r. z pominięciem jednego miesiąca letniego” znak
sprawy: PSONI/261-01/2021, prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt
1) pzp;
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 pzp;
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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;
8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z pzp;
9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
10) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust 1-3 RODO, zamawiający może
żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na
celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania i
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 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 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, o której mowa w art. 77 RODO.
11) 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.

§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
2. Ewentualne sprawy sporne wynikłe w czasie realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy
wedle siedziby zamawiającego
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

załącznik nr 1 do umowy
Wykonawca:
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
(pełna nazwa, adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

„Usługa dowozu i odwozu osób niepełnosprawnych- w terminie 01.09.2021 r. – 31.08.2022 r. z
pominięciem jednego miesiąca letniego”

odnośnie liczby zatrudnionych osób wykonujących czynności na rzecz zamawiającego, których świadczenie
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy:

Czynność w zakresie realizacji zamówienia

Liczba osób

1. Prowadzenie pojazdów

Wykonawca oświadcza, że wyżej wskazana liczba osób będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę
w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy.

…..…………………….………………….
(podpis)

……………………………………..
(miejscowość, data)

