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Załącznik nr 4 do SWZ – Wzór umowy 
U M O W A  N R  … … … … … …  

           
zawarta w dniu  ………. 2021 r. pomiędzy  
Gminą Lubsko z siedzibą w Lubsku, pl. Wolności nr 1, 68-300 Lubsko, posiadającą NIP: 928-
192-57-33, REGON: 970770646, Urząd Miejski w Lubsku, Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko, 
reprezentowanym przez ............................  
 
przy kontrasygnacie ................................  
a  
.........wpisaną do ................ prowadzonego/nej przez ............... pod numerem ...........,  
posiadającą NIP .......... Regon ............ 
reprezentowaną przez ...................... ........................... 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 
zwani dalej łącznie „Stronami”. 

 
Wykonawca został wyłoniony w trybie podstawowym, zgodnie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na 
podstawie oferty Wykonawcy z dnia ……………. r., stanowiącej integralną część umowy jako 
jej załącznik nr 1. 
 
Na podstawie niniejszej umowy Strony ustalają, co następuje: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie:  "Dowozy szkolne dzieci 

i młodzieży do placówek oświatowych na terenie  Gminy Lubsko na 2022 r.” na liniach 
wymienionych w załączniku nr 1 do umowy w dniach nauki szkolnej lub w ramach 
indywidualnego zlecenia. 

2. Informacje w załączniku nr 1 do umowy stanowią podstawę do ułożenia rozkładów jazdy 
przewozów. Ułożone rozkłady jazdy podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego pisemnie 
w terminie  jednego tygodnia od rozpoczęcia danego roku szkolnego. 

3. Przebieg kursu pojazdu dowożącego dzieci liczony jest od momentu wyjazdu z miejsca 
postoju w Lubsku do momentu powrotu po wykonaniu wszystkich zadań określonych dla 
danego przewozu. 

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach 
niniejszej umowy oraz w: 

1) specyfikacji warunków zamówienia, 
2) złożonej przez Wykonawcę ofercie. 

5. Umowa realizowana będzie w okresie od dnia 02 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r.  
 

§ 2 

Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami transportu przystosowanymi do wykonywania 
usługi przewozu osób oraz posiada dokumenty niezbędne do świadczenia tego rodzaju usług oraz 
obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu 
mechanicznego i dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) 
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego. 

§ 3 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usług objętych umową pojazdami 
wskazanymi w ofercie Wykonawcy, spełniającymi wymagania wynikające z 
obowiązujących przepisów prawa m.in. w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska 
oraz wykonywania przewozów dzieci. 

2. Planowana zmiana pojazdu, o którym mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego (nie dotyczy awarii). Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie 3 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie 
wtedy, gdy wskazany pojazd będzie spełniał minimalne warunki techniczne wskazane w 
postanowieniach Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz posiadał rok produkcji 
mieszczący się w zakresie punktacji otrzymanej przez Wykonawcę w ramach kryterium 
„Jakość pojazdu". Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, nie 
później niż 5 dni przed planowanym skierowaniem nowego pojazdu do realizacji usługi . 

3. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu, Wykonawca jest uprawniony do realizacji 
usługi pojazdem awaryjnym pod warunkiem niezwłocznego (w dniu wystąpienia awarii) 
powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu awarii. Wykonawca zobowiązany jest 
podstawić autobus zastępczy w czasie …………….. 

4. Świadczenie usługi pojazdem awaryjnym nie może trwać dłużej niż 30 dni roboczych. 
5. Wykonywanie usługi pojazdem niewskazanym w ofercie, bez zawiadomienia i akceptacji 

Zamawiającego, stanowi podstawę do naliczenia kar umownych oraz odstąpienia od 
umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 

§ 4 

1.   Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 
1) zapewnienia do realizacji usług personelu z kwalifikacjami wynikającymi z obowiązującego 

prawa, a także ze znajomością przepisów porządkowych oraz układu linii komunikacyjnej 
(trasy) ustanawianych przez Zamawiającego, 

2) ubezpieczenia pojazdów zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązującego prawa, 
3) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych usług, w 

szczególności w pełnym zakresie odpowiedzialności wobec pasażerów z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania usług objętych umową oraz szkód osobowych i 
rzeczowych powstałych w związku z wykonywaniem usług objętych umową, w tym także 
szkód komunikacyjnych. Wykonawca w każdym przypadku na żądanie Zamawiającego 
zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelniona kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej, 

4) zapewnienia należytej jakości wykonywania usługi, w szczególności pod względem: 
- przestrzegania godzin odjazdów i przyjazdów, 
- bezpieczeństwa pasażerów, 
- warunków podróży (ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie przestrzeni 

pasażerskiej), 
- stanu technicznego pojazdów, 
- czystości pojazdów, 

5) umożliwienia pracownikom Zamawiającego w Lubsku posiadającym upoważnienie 
służbowe dokonywania kontroli realizacji świadczonych usług oraz odnotowywania uchybień 
stwierdzonych podczas kontroli, 
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6) przyznawania ewentualnych odszkodowań wynikających z realizacji usług objętych umową, 
7) zgłaszania Zamawiającemu wszelkich uwag, sugestii i wniosków dotyczących trasy w celu 
poprawy funkcjonowania przewozów, 
8) zatrzymywania autobusów wyłącznie w miejscach wyznaczonych przystanków w sposób 
bezpieczny, 
9) sprawowania opieki nad uczniami  i  zapewni opiekuna w każdym autobusie. Opiekun musi 
być osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, niekaraną za 
przestępstwa popełnione umyślnie, w tym na tle seksualnym wobec nieletnich.  Opiekun czuwa 
nad bezpieczeństwem uczniów podczas przewozów. Opiekunem nie może być kierowca 
autobusu. Opiekun i kierowca współpracują ze sobą, celem zapewnienia bezpieczeństwa 
wszystkim dowożonym uczniom. Do zakresu obowiązków opiekuna należy nadzór i opieka nad 
uczniami w trakcie dowozów, w czasie wsiadania i zajmowania miejsca, w czasie wysiadania z 
pojazdu oraz sprawdzanie zgodności przewozów z harmonogramem (m.in. sprawdzanie stanu 
ilościowego uczniów na danym kursie i na danym przystanku). Opiekun sprawuje opiekę nad 
uczniami w czasie każdego kursu, 
10) spełniania wymagań,  dotyczących bezpieczeństwa transportu dzieci przewozami szkolnymi: 
- bezwzględne przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.); - przepisów rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 31. 12. 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu 
ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262 z późn. zm.); - przepisów 
rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393);  art. 32 5-7 art. 39 ust 3 i 4 
ustawy prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.); - innych, aktualnie 
obowiązujących przepisów prawnych dotyczących wykonania przewozu osób środkami 
transportowymi (autobusami).  

 
2.   Zamawiający zobowiązany i uprawniony jest do: 
1) terminowego wypłacania wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji 

umowy, 
2) kontrolowania realizacji świadczonych usług pod względem ich zgodności z umową, 
3) informowaniu Wykonawcy o zmianach w rozkładzie jazdy danej trasy z odpowiednim 

wyprzedzeniem, pozwalającym Wykonawcy na przygotowanie się do wprowadzenia tych 
zmian. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonane usługi, zostanie obliczona na podstawie tabeli 
opłat za bilety miesięczne dla Gminy Lubsko i faktycznie wydanych biletów. Tabela opłat 
stanowi załącznik Nr 3 do umowy.  

2. Wysokość należności nie może przekroczyć kwoty wynegocjowanej w postępowaniu 
przetargowym, czyli ………….. zł miesięcznie brutto (słownie: ………..). 

3. W przypadku czasowego częściowego zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia 
wynikającego z ilości sprzedanych w danym miesiącu biletów oraz za pozostawanie w 
gotowości do świadczenia usługi przewozu w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 
miesięcznego brutto (wynagrodzenia należnego za ostatni pełny miesiąc świadczenia usługi).  
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4. W przypadku czasowego całkowitego zawieszenia funkcjonowania wszystkich jednostek 
systemu oświaty Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia 
za pozostawanie w gotowości do świadczenia usługi przewozu w wysokości 15% wartości 
wynagrodzenia miesięcznego brutto (wynagrodzenia należnego za ostatni pełny miesiąc 
świadczenia usługi);  

5. W przypadku zlecenia przewozu dodatkowo w dni wolne od pracy poza ustalonym rozkładem 
jazdy, zapotrzebowanie na taki przewóz należy złożyć do …………… e-mail: ………. lub w 
pilnych przypadkach telefonicznie: ………. od czwartku na nadchodzącą sobotę i niedzielę, 
względnie na dwa dni przed innym dniem. 

6. Strony ustalają, że podstawą naliczenia wynagrodzenia za wykonane usługi określone w ust. 
5, będzie stosowana stawka za kilometr przebiegu autobusu wynosząca brutto ……… 
zł/1km, słownie: ……... 

7. Płatność za usługę regulowana będzie na podstawie faktur VAT wystawianych za wykonanie 
zadania po zakończeniu danego miesiąca, w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury VAT do 
Zamawiającego wraz z kartą realizacji wozokilometrów i wykazu ilości wydanych biletów 
miesięcznych. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług  i upoważnia 
Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego. Faktura ma być wystawiona 
na:  Gmina Lubsko (jako nabywca) Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko,  NIP 928-192-57-33, 
Urząd Miejski w Lubsku (jako odbiorca)   Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko. 

9.  Należność za usługi regulowana będzie w trybie polecenia przelewu na rachunek 
Wykonawcy  w …………………………………….. 

10. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi 
polecenie przelewu. 

11. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w 
wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Strony ustalają, że wynagrodzenie brutto określone w ust. 2  i  6 może ulec zmianie w 
przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. Zmiana wpisu w umowie wprowadzona zostanie 
aneksem do niniejszej umowy na wniosek Wykonawcy. 

13. Zamawiający oświadcza, ze Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury 
elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), tj. 
faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy faktur 
elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług.. 

14. Zamawiający informuje, że posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w 
skrócie: PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 
oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a 
także przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL, 
której funkcjonowania zapewnia Minister Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą przy 
Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dostępna jest pod adresem: 
https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef.  

15. W związku z obowiązkiem odbioru  ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o 
których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych przez Zamawiającego, w celu wypełnienia ww. obowiązku, 
niezbędne jest oświadczenie Wykonawcy czy zamierza wysyłać ustrukturyzowane faktury 
elektroniczne do Zamawiającego za pomocą platformy elektronicznego fakturowania. 

Wykonawca oświadcza, że: 
□ zamierza 
□ nie zamierza 
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wysyłać za pośrednictwem PEF ustrukturyzowanych faktur elektronicznych o których mowa 
w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych. W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca 
zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego najpóźniej w terminie do 7 dni przed 
taką zmianą. 

 

§ 6 

1. Za szkody powstałe podczas wykonywania przewozów odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca. Dotyczy to w szczególności: 
1) szkód komunikacyjnych, wynikających z uczestniczenia pojazdów Wykonawcy w ruchu 

drogowym, 
2) szkód rzeczowych, w odniesieniu do rzeczy przewożonych przez pasażerów w pojazdach 

Wykonawcy, jeżeli szkoda powstała z winy Wykonawcy. 
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pasażerów podczas 

wykonywania przewozów. 

 
§ 7 

1. Zamawiający zakłada, że dowozy dzieci i uczniów rozpoczną się nie wcześniej niż o 
godzinie 6:45 i będą trwać nie dłużej niż do godziny 7:55. Odwozy rozpoczną się po 
zakończeniu zajęć lekcyjnych, zgodnie z planem TRAS, określonym w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy. 

2. W okresach jesienno-zimowych pojazdy dowożące uczniów muszą być ogrzewane, system 
ogrzewania powinien zapewnić utrzymanie w autobusach minimalnej temperatury +10ºC 
wewnątrz pojazdu przy rozpoczęciu pierwszego kursu. Na stopniach wejściowych do 
autobusów nie może zalegać lód i śnieg, stopnie nie mogą być śliskie.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego o przewidywanych lub 
zaistniałych przeszkodach w przewozie natychmiast po zaistnieniu lub powzięciu takiej 
informacji. W przypadku zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia drogowego kierowca i 
opiekun są zobowiązani udzielić pierwszej pomocy, powiadomić odpowiednie służby, 
zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz powiadomić Dyrektora Szkoły  i Zamawiającego.  

 

§ 8 

1. W przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji postanowień umowy, Zamawiający ma 
prawo nałożyć na Wykonawcę kary w wysokości: 
1) 1.000,00 zł za każdy niezrealizowany kurs z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
2) 400,00 zł za każde stwierdzone opóźnienie lub przyśpieszenie odjazdu z przystanku 

powyżej 5 minut, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w stosunku do rozkładu 
jazdy, przy czym kara może być naliczona tylko jeden raz na dany kurs, 

3) 400,00 za każdy dzień świadczenia usługi pojazdem: 
a) innym niż pojazd wskazany w ofercie Wykonawcy (bez zawiadomienia i akceptacji     

Zamawiającego) 
lub 
b) nie spełniającym minimalnych wymagań technicznych określonych w SWZ, lub 
c) rezerwowym ponad 30-dniowy termin, 
d) podstawienia pojazdu rezerwowego w czasie innym niż określony w § 3 ust 3. 
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4) 200,00 zł za każde stwierdzone uchybienie w realizacji umowy (inne niż wymienione w 
pkt 1-3), określone w raporcie z kontroli. 

5)  400 zł za każde 30 minut ponad czas określony w § 3 ust 3 tj. podstawienia pojazdu 
rezerwowego. 

6) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 
Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w 
okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za 
każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na 
podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia; 

 
2. Kontrole odbywać się będą doraźnie. Na podstawie przeprowadzonej kontroli, Zamawiający 

sporządzi raport z kontroli, zawierający stwierdzone uchybienia, w którym podana będzie 
łączna wysokość nałożonych kar. 

3. Raport z kontroli zostanie przekazany Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych po jego  
sporządzeniu. 

4. Wykonawca ma prawo wniesienia zastrzeżeń i wyjaśnień do raportu z kontroli w ciągu 14 
dni od dnia jego otrzymania. 

5. Zamawiający rozpatrzy zastrzeżenia i wyjaśnienia Wykonawcy i niezwłocznie przekaże 
Wykonawcy decyzję o ich uwzględnieniu lub nie, a także przedstawi ostateczną wysokość 
nałożonych kar. 

6. Obciążenie Wykonawcy karami z tytułu uchybień w realizacji postanowień umowy 
następować będzie poprzez wystawienie przez Zamawiającego noty obciążeniowej, po 
przedstawieniu Wykonawcy decyzji o ostatecznej wysokości nałożonych kar. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty wynikającej z noty obciążeniowej w terminie 
14 dni od daty jej wystawienia. W przypadku braku zapłaty Wykonawca wyraża zgodę na 
potrącenie powyższej kwoty z kolejnego wynagrodzenia. 

 

§ 9 
1. W przypadku wystąpienia zagrożenia utraty płynności finansowej Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, w 
przypadku gdy: 

 
1) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług, 
2) Wykonawca zaprzestał świadczenia usług i nie wykonuje ich przez trzy kolejne dni, 
3) w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie likwidacyjne, 
4) Wykonawca utracił uprawnienia niezbędne do wykonywania usług, 
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5) Wykonawca nie przekazał informacji, o której mowa w ust. 1, 
6) Wykonawca utracił płynność finansową. 

 
3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie 

wywiązuje się z obowiązku zapłaty zaakceptowanej faktury mimo dodatkowego pisemnego 
wezwania w terminie trzech miesięcy licząc od upływu terminu na zapłatę faktury 
określonego w niniejszej umowie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę 
umowną w wysokości miesięcznego wynagrodzenia, które przysługiwałoby Wykonawcy w 
miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy. Postanowienia § 8 ust. 6 i 7 stosuje się 
odpowiednio. 

 

§ 10 
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z 
uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 
1) przedmiot umowy - jeżeli konieczność wprowadzenia zmian jest skutkiem zmiany     
      przepisów prawa; 
2) warunki techniczne pojazdu - jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynika z 

okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili 
zawierania umowy, wpływających na jej realizację; 

3) wynagrodzenie - w następstwie zmiany przepisów prawnych oraz w wyniku realizacji 
uprawnienia Zamawiającego, w związku ze zmianą, o której mowa w punkcie 2; 

4) zmiany tras przejazdu; 
5) zmiany ilości przewożonych dzieci; 
6) zmiany  warunków finansowania zamówienia i warunków płatności, w tym: zmiany 

obowiązującej stawki VAT (w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących 
przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot 
umowy) z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione; 

7) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy bez zmian samego 
Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy); 

8) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, 
9) zapisów umownych wymagających zmiany na skutek: 

a) istotnych zmian norm mających zastosowanie do przedmiotu umowy, 
b) wystąpienia okoliczności siły wyższej – przy czym, jako siłę wyższą należy 

rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do 
zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w 
szczególności: wojny, aktu terroryzmu, klęski żywiołowej, strajku oraz aktu 
władzy i administracji publicznej. 

2. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1 wymaga zawarcia aneksu do umowy, w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany rozkładu jazdy trasy (w tym 
godziny odjazdu i przyjazdu, kolejność przystanków) określonej w Załączniku nr 1 w 
granicach maksymalnej wielkości pracy przewozowej. Zmiana taka nie stanowi istotnej 
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zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu. O takiej zmianie Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę pisemnie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

4. Zakazuje się zmiany umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem 
umowy przez Wykonawcę. 

 
§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji 
umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm. ). 

2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 
krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów 
o pracę zanonimizowanych (pozbawionych danych osobowych pracowników) zawartą przez 
Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi określone w ust 1. W tym celu 
Wykonawca zobowiązany jest również do przedłożenia oświadczenia wykonawcy lub 
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te 
czynności. Zamawiający żąda również przedstawienia dokumentów potwierdzających 
opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło 
przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów 
potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 

3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, zgodnie z ust. 3, będzie traktowane, jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie 
umowy o pracę. 

§ 12 

 
Obowiązki informacyjne stron związane z wystąpieniem COVID-19 

1. Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z 
wystąpieniem pandemii, w tym COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ 
wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o 
której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w 
szczególności okoliczności wskazanych w art. 15 r ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
pandemii, w tym COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 374 ze zm.).  

2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 
pandemii, w tym COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.  

3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej 
stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których 
mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia 
lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.  

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem pandemii, w tym 
COVID-19, o których mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie umowy, o której 
mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w 
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w 
szczególności przez:  
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części,  
2) zmianę sposobu wykonywania usług,  
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3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub 
sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia 
spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.  

 
§ 13 

Ochrona danych osobowych 
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu 
art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 
„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 
tego przepisu.  

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się:  
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem 

oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 
których dane dotyczą,  

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w 
art. 32 Rozporządzenia,  

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,  
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,  
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w 
celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie 
przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.  

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, w zależności od decyzji Zamawiającego, 
usuwa lub zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące 
kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych 
osobowych.  

5. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza 
je administratorowi, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 
uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej 
lub elektronicznej („dane poufne”).  

7. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż 
wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z 
obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.  

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.  

 

§ 14 
1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie 

adresu wskazanego w niniejszej umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w 
przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się 
za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, 
jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia. 
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               Adresy do doręczeń: 
Wykonawcy: ………………  

               Zamawiającego: Urząd Miejski w Lubsku, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko. 
2. Strony umowy deklarują wolę polubownego rozstrzygania spraw spornych, wynikających z 

bieżącej realizacji umowy, w drodze negocjacji. 
3. W razie braku możliwości zawarcia porozumienia, spory wynikłe z realizacji umowy 

rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. W sprawach nieuregulowanych umową będą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw i przepisów 
prawa europejskiego. 

5. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są : 
a. SWZ                                                                      - załącznik nr 1 
b. Oferta Wykonawcy     - załącznik nr 2 
c. Tabela opłat za bilety miesięczne                             – załącznik nr 3 
6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 

PODPISY   STRON 
ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA 
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