GMINA LNIANO
ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano
e-mail: sekretariat@lniano.pl
www.lniano.pl
tel. 52 33 23 002, 52 33 23 021, faks. 52 33 23 203

GŚiZP.271.5.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE NR GŚiZP.271.5.2020
z dnia 17.06.2020 r.
Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości
kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z
2019 r., poz. 1843 z zm. ).
Zamawiający:
Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7
86 – 141 Lniano
tel. / fax 523323002
e-mail: sekretariat@lniano.pl
zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.:
„Dowóz uczniów autobusem z terenu Gminy Lniano do Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Lnianie i Szkoły Podstawowej w Błądzimiu oraz odwóz do miejsca zamieszkania
po zakończeniu zajęć szkolnych w roku szkolnym 2020/2021.”
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa dowozu uczniów autobusem z terenu
Gminy Lniano do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu i Szkoły Podstawowej w Lnianie
oraz odwozu do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych.
2. Dowóz i odwóz uczniów odbywać się będzie na liniach:
1) Lniano – Ostrowite – Cisiny – Mukrz – Błądzim,
2) Lniano – Mszano – Brzemiona – Jakubowo – Zalesie Szlacheckie
3. Usługa ma być wykonywana autobusem umożliwiającą przewóz minimum 40 osób.
Przewidywana ilość kilometrów wynosi średnio ok. 3.200 km miesięcznie. W zależności
od potrzeb organizacji zajęć w danej szkole, w danym dniu ilość kilometrów oraz zmiana
trasy przejazdu może ulegać zmianie.
4. Usługa wykonywana będzie w trakcie trwania zajęć lekcyjnych w roku szkolnym
2020/2021 tj. od dnia 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021r.
5. Dyrektorzy poszczególnych szkół będą na koniec miesiąca w karcie pracy potwierdzać
wykonaną usługę oraz ilość przejechanych kilometrów.
6. Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu i Szkoły Podstawowej w
Lnianie oraz odwożenie do miejsc zamieszkania uczniów będzie się odbywać zgodnie z
rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt:
a) utrzymać w należytym porządku i czystości autobus,
b) przestrzegać przepisy BHP i ppoż.,

c) ubezpieczyć autobus i pasażerów na czas przewozów z tytułu szkód, które mogą
powstać w związku z określonymi zdarzeniami losowymi,
d) oznaczyć autobus na czas przewozów, że wykorzystywany jest do transportu dzieci
szkolnych.
II. Termin realizacji zamówienia:
od dnia 1 września 2020r. do 25 czerwca 2021r.
III. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy.
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała, co najmniej następujące dokumenty:
1. Formularz oferty (załącznik Nr 1)
2. Kalkulacja kosztów związanych z wykonaniem zamówienia w ujęciu procentowym
(załącznik nr 2)
3. Zatwierdzony projekt umowy (załącznik Nr 3)
4. Aktualne dokumenty wymagane przepisami prawa o ruchu drogowym poświadczającego
uprawnienia i możliwość wykonywania przedmiotu zamówienia przez Oferenta tj.
koncesja, dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym oraz ubezpieczeniem
OC i NNW - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
5. Świadectwo kwalifikacji osób (kierowcy autobusu), które będą wykonywać niniejsze
zamówienie,
6. Oświadczenie Oferenta w sprawie ceny 1 litra oleju napędowego w dniu składania oferty.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty
1.
2.

3.

4.
5.

Oferta winna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, sporządzona
czytelnie w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów.
Oferta musi być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i
zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy wymienione we właściwym rejestrze lub
ewidencji bądź przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.
Wykonawca składa dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem. W przypadku potwierdzenia dokumentów za zgodność z
oryginałem, dokumenty te należy opatrzyć klauzulą “ZA ZGODNOŚĆ Z
ORYGINAŁEM” oraz podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
ujawnionych w KRS lub w zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, bądź podpisem ustanowionego pełnomocnika
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Wszelkie poprawki lub
zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
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6.
7.
8.

Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami
niniejszego zapytania ofertowego.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte lub zszyte w sposób
zapobiegający zdekompletowaniu zawartości oferty.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

V. Kryterium oceny ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
Najkorzystniejsza cena – 100%
1. Za cenę najkorzystniejszą przyjmuje się cenę najniższą. Wykonawca przedstawi w ofercie
cenę całkowitą: (netto, brutto oraz podatek VAT); obejmującą całość przedmiotu
zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać
wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej
wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
2. Cena oferty musi być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z
dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny.
VI. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres Zamawiającego: Urząd Gminy w Lnianie ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141
Lniano (pokój nr 1) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. do
godziny 1500, z dopiskiem:
ZAPYTANIE OFERTOWE: „Dowóz uczniów autobusem z terenu Gminy Lniano do Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie i Szkoły Podstawowej w Błądzimiu oraz odwóz
do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych w roku szkolnym 2020/2021”
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VII. Ogólne warunki umowy.
1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
VIII. Osoba uprawniona do kontaktów:
Artur Śpica – podinspektor ds. gospodarki ściekowej i zamówień publicznych tel. 52-3323757
IX. Informacje o formalnościach
1.
2.

Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty zawierające wszystkie dokumenty żądane przez
Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Oferenta,
3

3.
4.
5.

6.
7.

8.

którego oferta została najwyżej oceniona, o wyniku postępowania oraz o miejscu i terminie
podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 14 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o
wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie
bez podawania przyczyny.
Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku
zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7,
86 – 141 Lniano;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gmina Lniano jest Pan Bogdan Głowacz,
Tel. 601992970, e-mail: Iod.bogdan@gmail.com;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
GŚiZP.271.5.2020 pn: „Dowóz uczniów autobusem z terenu Gminy Lniano do Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła IIw Lnianie i Szkoły Podstawowej w Błądzimiu oraz
odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych w roku szkolnym
2020/2021” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego oraz realizacją umowy o
udzielenie w/w zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawa Pzp;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.

Wójt Gminy Lniano
/-/ mgr inż. Zofia Topolińska

Załączniki:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2. Kalkulacja kosztów związanych z wykonaniem zamówienia w ujęciu procentowym
(załącznik nr 2)
3. Projekt umowy - załącznik nr 3

Otrzymują:
1.

wg wykazu znajdującego się w aktach

2. a/a
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Załącznik nr 1
do Zapytania Ofertowego
NR GŚiZP.271.5.2020

FORMULARZ OFERTY
1. Dane dotyczące oferenta
Nazwa ......................................................................................................................................
Siedziba ......................................................................................................................................
Nr tel/ faks ...................................................................................................................................
Nr NIP ........................................................... Nr Regon ……………………………..............
2. Dane dotyczące zamawiającego
Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7
86-141 Lniano
3. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia
„Dowóz uczniów autobusem z terenu Gminy Lniano do Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Lnianie i Szkoły Podstawowej w Błądzimiu oraz odwóz do miejsca zamieszkania
po zakończeniu zajęć szkolnych w roku szkolnym 2020/2021”
Cena netto za 1km przewozu ........................................................................zł
Słownie cena netto ...........................................................................................
Stawka podatku VAT (% .......).....................................................................zł
Cena brutto ....................................................................................................zł
słownie cena brutto ..........................................................................................
4. Oświadczam ponadto, że:
1) zapoznałem się z treścią Zapytania Ofertowego Nr GŚiZP.271.5.2020 i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń;
2) zdobyłem konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty;
3) przyjmuję termin realizacji zadania: od dnia 1 września 2020r. do 25 czerwca 2021r.
4) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 14 dni od dnia otwarcia ofert;
5) nie jest wiążące wycofanie przeze mnie oferty, które nastąpiło po terminie składania ofert;
6) spełniam warunki udziału w postępowaniu;
7) akceptuję załączony do Zapytania Ofertowego projekt umowy;
8) zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2
Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i
faktyczny, aktualny na dzień składania ofert.

..............................................
(podpis Oferenta )

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
1

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
1
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Załącznik nr 2
do Zapytania Ofertowego
Nr GŚiZP.271.5.2020

Kalkulacja kosztów związanych z wykonaniem zamówienia w ujęciu procentowym2

Rodzaj kosztów

Lp.

1.

Paliwo

2.

Ubezpieczenia

3.

ZUS, podatki, wynagrodzenia

4.

Amortyzacja

5.

Zysk netto

6.

Pozostałe

Procent

Razem

100%

2

Tabela jest przykładowym ujęciem rodzajów kosztów w firmie. Rodzaj kosztów można dostosować odpowiednio do swojej
firmy. Jednakże w zależności od przyjętego rodzaju kosztów należy wykazać procentowy udział paliwa w koszcie.
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Załącznik nr 3
do Zapytania Ofertowego
NR GŚiZP.271.5.2020

-PROJEKT–

UMOWA Nr GŚiZP.272…...2020
zawarta w dniu ………. 2020 r. pomiędzy:
Gminą Lniano
z siedzibą, Lniano ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano,
NIP: 559-11-30-724; REGON: 092351021

reprezentowaną przez:
Panią Zofię Topolińską – Wójta Gminy Lniano
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Ilony Michalak
zwaną w dalszej treści umowy „ Zamawiającym ˮ,

a
……………………………………………………
z siedzibą w: ……………………………………..
Tel/fax: ………………...; e-mail: ………………….
NIP:………………; REGON: ……………………
reprezentowaną przez:
……………………………………
dalej „ Wykonawcą ˮ.
§ 1.

1. Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm .) na podstawie art. 4
pkt. 8 cytowanej ustawy.
§ 2.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług w zakresie
dowozu uczniów autobusem z terenu Gminy Lniano do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Lnianie i Szkoły podstawowej w Błądzimiu oraz odwozu do miejsca zamieszkania po
zakończeniu zajęć szkolnych w roku szkolnym 2020/2021.
2. Dowóz i odwóz uczniów odbywać się będzie na liniach:
1)
Lniano – Ostrowite – Cisiny – Mukrz – Błądzim,
2)
Lniano – Mszano – Brzemiona – Jakubowo – Zalesie Szlacheckie.
3. Zamawiający może zlecić wykonanie świadczenia usług wymienionych w § 2 ust. 1, również
na innych trasach.
4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymogi formalne oraz posiada uprawnienia do wykonania
umowy, w szczególności aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego
osób, posiada odpowiednie środki transportowe i pracowników posiadających odpowiednie
kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonania niniejszej umowy.
§ 3.
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1. Wykonawca świadczył będzie usługę w dni nauki szkolnej, określone w przepisach w sprawie
organizacji roku szkolnego.
2. Przewozy uczniów odbywały się będą zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego rozkładem
jazdy. Rozkład jazdy określał będzie w szczególności: dni, godziny i trasy przewozów.
3. Zmiana rozkładu jazdy może nastąpić w przypadku zmiany planu lekcji po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, nie krócej niż na dzień poprzedzający wykonanie usługi.
4. W zależności od potrzeb organizacji zajęć w danej szkole, w danym dniu, ilość kilometrów
oraz zmiana trasy przejazdu może ulegać zmianie.
5. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi terminowo.
6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie usługi lub opóźnienia kursu,
wyłącznie powstałych na skutek sytuacji nieprzewidzianych, zwłaszcza takich jak: zaspy,
gołoledź, mgła.
§ 4.

1. Pojazd użyty przez Wykonawcę do przewozu uczniów musi spełniać, w szczególności
następujące wymagania:
 nadwozie pojazdu zamknięte;
 pojazd musi być objęty aktualnym ubezpieczeniem (OC);
 pojazd musi być sprawny pod względem technicznym oraz posiadać aktualne badania
techniczne, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 w pojeździe muszą być zapewnione odpowiednie warunki bezpieczeństwa, komfortu i
higieny;
 pojazd musi być wyposażony w pasy bezpieczeństwa i wysokie oparcia lub oparcia z
zagłówkami, zgodnie z wyposażeniem fabrycznym, bądź homologacją pojazdu;
 pojazd musi być odpowiednio oznakowany, w sposób przewidziany dla oznakowania
autobusów przewożących dzieci szkolne.
2. Wykonawca oświadcza, że usługę wykonywał będzie autobusem umożliwiającym przewóz
min. 40 osób.
3. Usługa będzie wykonywana autobusem:
 marka …… nr rejestracyjny …………
 marka ……. nr rejestracyjny …………
 marka ……. nr rejestracyjny …………
4. Przewidywana średniomiesięczna ilość kilometrów wynosi 3 200.
§ 5.

1. Za bezpieczeństwo osób w czasie przewozu odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca ma obowiązek zapewnić pełne ubezpieczenie, w szczególności ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich przewożonych osób.
3. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić opiekunowi wyznaczonemu przez Zamawiającego
pełnienie opieki nad dziećmi w autobusie na wskazanych trasach oraz bezpłatnego przewozu
w czasie opieki.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przewozu zgodnie z obowiązującymi w tym
względzie przepisami prawa.
5. Zamawiający ma prawo do rutynowej kontroli osób oraz pojazdu, przy pomocy których
Wykonawca realizował będzie zamówienie.
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu
technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy, przez odpowiednio powołane do tego
celu służby.
§ 6.

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 września 2020r. do dnia 25 czerwca 2021r.
§ 7.
1.
Za usługę określoną w § 2 Zamawiający będzie płacić Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokości … zł netto (słownie złotych: ….), …... zł brutto (słownie złotych: ….) za 1 km
przewozu, na podstawie wystawionych faktur za okresy miesięczne.
2.
Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 5 dni po upływie miesiąca, którego
usługi przewozu dotyczą.
3.
Wynagrodzenie wypłacane będzie po każdym miesiącu realizacji umowy, w terminie
14 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4.
Należność Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie płatna na
rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.
5.
Integralną częścią faktury będzie miesięczna karta przejazdu, zawierająca dni i ilość
przejechanych kilometrów, podpisana przez Dyrektorów Szkół Podstawowych.
6.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania zaliczek, na poczet usługi.
7.
Wartość stawki za 1 km dowozu może ulec podwyższeniu i musi ulec obniżeniu w
przypadku zmiany cen paliwa o minimum 10% w stosunku do ceny na dzień sporządzenia
oferty.
8.
Wartość stawki za 1 km dowozu może ulec zmianie na pisemny wniosek jednej ze
stron.
§ 8.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości wykonania zamówienia, także
poprzez zorganizowanie zastępczego wykonania przewozów przez innego przewoźnika, w
wypadku powstałych zdarzeń losowych, uniemożliwiających wykonanie umowy przy użyciu
własnych pojazdów Wykonawcy.
2. W wypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest
powiadomić o nich Zamawiającego i uzyskać jego zgodę na wybór zastępczego przewoźnika.
3. Transport zastępczy wykonywany jest na koszt i ryzyko Wykonawcy, powinien być tak
zorganizowany, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu.
§ 9.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 w wysokości 25 000 zł w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, bądź w wypadku odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę;
 w wysokości 1 200 zł za każdy dzień zwłoki w wypadku opóźnienia w rozpoczęciu
wykonania umowy, bądź wstrzymania jej realizacji z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
2. W przypadku nie wywiązania się Zamawiającego z terminu zapłaty za wykonaną usługę
Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
§ 10.
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1. Strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy za uprzednim miesięcznym okresem
wypowiedzenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy:
 w wypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy, a w szczególności w
wypadku wystąpienia przerw w realizacji zamówienia, niepunktualnego kursowania pojazdu,
nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków umownych, Zamawiający może odstąpić
od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3. W wypadku wymienionym w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, Wykonawcy należy się
wynagrodzenie za przejazdy zrealizowane do czasu odstąpienia od umowy, z którego
Zamawiający może potrącić kary umowne wymienione w § 9.
§ 11.

1. Klauzula informacyjna RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 –
141 Lniano;


inspektorem ochrony danych osobowych w Gmina Lniano jest Pan Bogdan Głowacz,
Tel. 601992970, e-mail: Iod.bogdan@gmail.com;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego GŚiZP.271.5.2020
pn: „Dowóz uczniów autobusem z terenu Gminy Lniano do Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła IIw Lnianie i Szkoły Podstawowej w Błądzimiu oraz odwóz do miejsca zamieszkania
po zakończeniu zajęć szkolnych w roku szkolnym 2020/2021”;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawa Pzp;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

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

posiada Pani/Pan:
−
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
−
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
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−
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.
2 RODO;
−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:
−
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
−
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.
§ 12.
1. Wszystkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych powyższą umową, obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Wszelkie spory nad postanowieniami niniejszej umowy będą rozstrzygane przed
właściwym Sądem dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

…………..…....….

…….……….…….

Zamawiający

Wykonawca
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