
GGmmiinnaa  WWiieerrzzcchhoowwoo  

78 – 530  Wierzchowo  ul. Długa  29 

tel. 094 3618 327  
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Wierzchowo, dnia 27.07.2018 r. 

 
 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 
 

o wartości zamówienia powyżej 10.000 euro netto do 30.000 euro netto 

na zadanie pod nazwą: 

Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy 

Wierzchowo do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie i Ośrodka 

Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach 

 

 

  1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Gmina Wierzchowo 
reprezentowana przez  

Jana Szewczyka- Wójta Gminy Wierzchowo 
Adres Urzędu Gminy 

ul. Długa 29 

78-530 Wierzchowo  

tel. 94 361 83 27    fax 94 361 84 87 

e-mail :wierzchowo@wierzchowo.pl 

 

 

2.   OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz                         

z opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Zespołu Placówek Edukacyjno-

Terapeutycznych w Bobrowie i Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci 

Niewidomych w Owińskach. 

Dowożenie dzieci i młodzieży odbywać się będzie do dwóch placówek wychowawczych:  

- Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie – dowóz od poniedziałku do 

piątku, 

- Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach koło Poznania 

– dowóz w niedzielę ; odbiór w piątek; dwa razy w miesiącu. 

Natomiast w dniach innych niż dni nauki szkolnej tj. rekolekcje, odpracowywania dni nauki  

w innych terminach, święta szkolne, święta państwowe, święta kościelne itp., których 

konieczność wynika z organizacji roku szkolnego – według rozkładu okazjonalnego, 

uzgodnionego z Zamawiającym. 

Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia opieki podczas przewozu dzieci. 

Szacunkowa liczba dzieci: 13 osób stan na 19.07.2018 r. Liczba dzieci może ulec zmianie. 

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

mailto:wierzchowo@wierzchowo.pl


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

4. TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 

od 01 września 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. 
 

5.  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU 

DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Warunek ten zostanie spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

- posiada środek transportu spełniający wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego, 

- posiada aktualne ubezpieczenie OC w zakresie przewozu osób i NW, 

- posiada licencję na  wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, 
- posiada certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje            

w tym zakresie szczegółowych wymagań. 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje            

w tym zakresie szczegółowych wymagań. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje            

w tym zakresie szczegółowych wymagań.   

 

6.   WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY DO OFERTY 

      ●  Oświadczenie (oryginał) potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu  

dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania  wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

            w zakresie opisanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik Nr 2  

 dokument potwierdzający posiadanie licencji na  wykonywanie krajowego transportu 

drogowego osób, 
 certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób, 
 aktualne ubezpieczenie OC w zakresie przewozu osób i NW, 
 dokument potwierdzający przegląd pojazdu, którym będzie wykonywany transport 

dzieci. 
 

 

   

 



7.   INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  

      Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  SPOSOBIE  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  

      I  DOKUMENTÓW  A  TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH   

      DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z  WYKONAWCAMI 
1) Przekazywanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

Zamawiającego i Wykonawcy będzie się odbywać za pośrednictwem poczty lub 

gońca lub faksem z potwierdzeniem na piśmie. 

2) Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest    

Joanna Zyguła – 94 361 88 37. 

8. OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY 

1. Cena oferty (brutto) dla poszczególnych części zostanie wyliczona przez 

Wykonawcę     w oparciu o opis przedmiotu zamówienia. 

2.  Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia  i jest ceną ryczałtową. 

3. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem 

zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ 

na wycenę zamówienia. 

 

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie 

kryterium ceny. Ocena dokonana będzie przy zastosowaniu zasady, iż oferta nie odrzucona, 

zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą i otrzyma 100 punktów. Pozostałe 

oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, obliczonych według wzoru:  

                                                         An = Cmin x 100 / Cn 

An     – ocena punktowa  oferty 

Cmin  -  cena najniższa wśród złożonych ofert  

Cn       - cena oferty rozpatrywanej 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę ofertową. 

 

10. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA OFERT   

 Wykonawca może złożyć  tylko 1 ofertę. 

 Oferta musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim i w sposób czytelny. 

 Miejsca, w których wykonawca nanosi poprawki winny być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

 Oferta winna zawierać wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz 

ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia – z pełną 

nazwą firmy Wykonawcy, adresem siedziby i miejsca prowadzenia działalności, 

numer telefonu, faksu, regon i NIP oraz wszystkie inne wymagane dokumenty, w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. 4 

ogłoszenia, a także powinna zawierać wypełniony załącznik nr 2. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiając odczytanie zawartości bez 

uszkodzenia opakowania. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego: Gmina 

Wierzchowo ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo.  Oferta przetargowa na zadanie pod nazwą: 

„Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy 

Wierzchowo do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie i Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.” z dopiskiem „Nie otwierać przed 

sesją otwarcia ofert tj. do dnia 3 sierpnia 2018 r. do godz. 09:15 ”.  

            Koperta powinna zawierać oznaczenie Wykonawcy (nazwę i adres) .   



            Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do udziału w postępowaniu 

przetargowym pod warunkiem dostarczenia przez pocztę lub osobiście do dnia 3 sierpnia 

2018 r.  do godz. 09:00. 
 Koszt opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

 

 

 

11.      MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Wierzchowo, ul. Długa 

29, 78-530 Wierzchowo, w pokoju nr 15 ( sekretariat ) do dnia 3 sierpnia 2018 r. do godz. 

09:00. 
Oferta, która zostanie złożona po ustalonym terminie będzie zwrócona bez otwierania. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego j.w., w pokoju nr 25 w dniu 3 sierpnia 

2018 r. o godz. 9.15. 

 

12. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY                          

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który 

spełni wszystkie przedstawione w ogłoszeniu wymagania Zamawiającego, oraz którego oferta 

okaże się najkorzystniejsza. 

O miejscu i dacie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego 

Wykonawcę. 

 

15.     WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO  

WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

16.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.  

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1  

2. Wzór oświadczenia -  załącznik nr 2   

3. Wzór umowy- załącznik nr 3 

 

 

 

 

 

 

  WÓJT GMINY  

JAN SZEWCZYK 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 
 



 ............................, dnia .................. 

(nazwa i adres Oferenta) 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

W związku z otrzymanym zaproszeniem do złożenia oferty na  wykonanie zadania:  

Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy 

Wierzchowo do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie i Ośrodka 

Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach 

 

 

Oferuję wykonanie zadania za  cenę: 

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

miesięcznie 

 

 termin realizacji: od dnia 01 września 2018 rok do 30 czerwca 2019 r. 

 warunki płatności:  

1.  Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją Dla Wykonawców i nie wnoszę do niej 

zastrzeżeń.               

2.  Oświadczam, że zawarte w IDW istotne postanowienia umowy zostały przeze mnie 

zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia 

umowy na powyższych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

5. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

    a) ……………………………………… 

    b) ……………………………………… 

    c)  …………………………………….. 

    d)  …………………………………….. 

    e) ……………………………………… 

…………………………………………… 

                                                                                     (podpis osób/osoby uprawnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2  
 

 

Oświadczenie Wykonawcy 
 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Przystępując  do  postępowania   w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  

na wykonanie usługi pod nazwą Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z 

opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Zespołu Placówek Edukacyjno-

Terapeutycznych w Bobrowie i Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci 

Niewidomych w Owińskach 

 

Ja  (imię i nazwisko) .................................................................................................................. 

reprezentując firmę (nazwa i adres wykonawcy) ....................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące: 

 posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

 posiadania wiedzy i doświadczenia, 

 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

        ………………....                          ………………………………………………..        

             ( miejsce i data )              (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3  



 

UMOWA Nr ……………… 

 

zawarta  w dniu  ………….. sierpnia 2018 roku pomiędzy Gminą Wierzchowo, 78-530 

Wierzchowo, ul. Długa 29; NIP  674-13-49-199; REGON:  000540268  

reprezentowaną przez: Jana Szewczyka – Wójta Gminy Wierzchowo; 

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a: 

…………………, zam. ………………….., NIP ……………………., PESEL ………………, 

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………………….., 

prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ……………………… zwaną w treści 

umowy „Wykonawcą” o następującej treści:  

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługi polegające na 

świadczeniu usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych 

zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo z domu do szkoły i z powrotem wraz 

z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni nauki           

w okresie od 01 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. 

2. Dowożeniem objętych będzie …… uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej, 

gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy  w Zespole Placówek Edukacyjno-

Terapetycznych w Bobrowie i szkoły podstawowej w Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. 

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie liczby dzieci albo zmian 

osobowych na liście dzieci, o czym każdorazowo poinformuje Wykonawcę, bez 

potrzeby sporządzania aneksu do umowy, jeżeli zmiany te nie skutkują zmianą długości 

trasy lub koniecznością wykorzystania większej lub mniejszej liczby samochodów.  

4.Przedmiot umowy obejmuje dowożenie do siedziby placówki do której uczęszczają 

uczniowie – szczegółowy wykaz dzieci, ich adresów zamieszkania oraz adresów placówek, 

zawiera załącznik Nr 1 do umowy. 

5. Wykonawca w ramach usługi: 

 zapewni transport uczniów niepełnosprawnych przystosowanymi do tego celu 

samochodami, spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego, 

 zapewni doprowadzenie dzieci z samochodu do szkoły i ze szkoły do samochodu, 

 zapewni opiekę przewożonym dzieciom i pomoc w przemieszczaniu się, 

 zapewni ubezpieczenie OC firmy w zakresie przewozu osób i NW, 

 zapewni dostosowanie wykonania usługi do planu zajęć ucznia. 

6. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali i przedstawi Zamawiającemu 

optymalny rozkład jazdy mając na względzie, że dziecko powinno być dowożone do 

placówki na godzinę rozpoczęcia zajęć lekcyjnych i zabierane po ich zakończeniu oraz 

jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży. 

7. W przypadku czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych z uzasadnionych 



przyczyn, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa 

zapewniającego równorzędny poziom usług. Przez uzasadnione przyczyny strony 

rozumieją np. awarię techniczną pojazdu. 

8. Rozkład jazdy, o którym mowa w ust.6 Wykonawca przekaże do Urzędu Gminy 

Wierzchowo pokój nr 18. 

9. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z wszystkimi 

warunkami i materiałami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu 

umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 

kosztów. 

 

§2 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, opisanego w § 1 strony ustalają stawkę ryczałtową  

roczną  dla  tras: 

a) Osiek Drawski – Bobrowo- Osiek Drawski,    

b) Wierzchowo- Bobrowo- Wierzchowo,            

c) Żabin- Bobrowo- Żabin, 

d) Żabinek- Bobrowo- Żabinek, 

e) Żeńsko-Bobrowo-Żeńsko 

f) Żabin-Owińska-Żabin 

g) Będlino – Bobrowo  -Będlino 

h) Świerczyna – Bobrowo – Świerczyna 

i) Wielboki – Bobrowo - Wielboki 

2. Maksymalna wysokość zobowiązań finansowych Zamawiającego wynikająca z nin. 

umowy nie może przekroczyć kwoty w wysokości łącznej brutto: …………….. zł 

miesięcznie (słownie: ………………………………………………………… brutto). 

3) Podstawę do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy stanowić będzie wystawiona przez 

Wykonawcę faktura VAT. Faktury należy wystawiać na: 

 

Gmina Wierzchowo 

 ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo 

NIP 674-13-49-199  

4) Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia 

faktury VAT, o której mowa w ust. 3. 

5) Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy nr ………………………………………………………. 

 

§3 

TERMINY REALIZACJI 

 

Umowa zawarta jest od dnia 01 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.  

 

 

 

 

 

§4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 



1) wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie                           

z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki oraz wytycznymi                           

i zaleceniami uzgodnionymi z Zamawiającym, 

2) zapewnienie przy pomocy własnych środków (sprzęt, pojazdy samochodowe) 

sprawność techniczną pojazdów, a także odpowiednich kwalifikacji 

zawodowych kierowców, 

2. Wykonawca gwarantuje przewóz uczniów pojazdami samochodowymi 

przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonymi                          

w specjalistyczny sprzęt, w tym podesty do mocowania wózków, pasy do mocowania 

wózków i oznakowanie zgodne z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 

o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.). 

3. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód 

wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie 

wykonywania usługi. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia wykona w 100% siłami własnymi 

bez udziału podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie OC i NW podczas 

całego okresu trwania umowy. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia Wykonawca 

zobowiązuje się do jego przedłużenia. 

§ 5 

NADZÓR 

Do nadzoru nad realizacją niniejszej umowy Zamawiający wskazuje P. Joannę Zyguła – 

inspektora ds. infrastruktury społecznej Urzędu Gminy Wierzchowo. 

W ramach nadzoru nad wykonywaniem umowy Zamawiający może w szczególności: 

1) żądać do wglądu dokumentów potwierdzających sprawność pojazdów 

samochodowych oraz dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych, 

którymi przewożone są dzieci, 

2) żądać do wglądu dokumentów kierowców i opiekunów, potwierdzających 

kwalifikacje do wykonywania niniejszej umowy, 

3) kontrolować terminowość i punktualność wykonywanej usługi. 

 

§6  

KARY UMOWNE 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy kary umownej: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) niezrealizowanie i nie zapewnienie zastępstwa w wykonaniu przedmiotu 

umowy, za każdy dzień, w wysokości 1% stawki ryczałtowej dziennej brutto 

liczonej za każde dziecko, 

2) w przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł, 

3) w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez 

Wykonawcę Zamawiający może odstąpić w trybie natychmiastowym od 

umowy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 5 000,00 zł. 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z faktury VAT, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, podnoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 



 

§7 

RODO 

1. Każda ze stron umowy zobowiązana jest do realizacji obowiązków informacyjnych 

określonych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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) zwanego dalej RODO w 

takim zakresie w jakim są do tego zobowiązane zgodnie z tymi przepisami.   

2. Strony zobowiązują się do przekazania swoim reprezentantom oraz osobom przez siebie 

zatrudnionym (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, co dotyczy również umów 

cywilnoprawnych), których dane osobowe będą ujawniane drugiej stronie umowy jako 

administratorowi danych w związku z zawarciem oraz realizacją umowy, znanych Stronie 

przekazującej informacji wskazanych w art. 14 RODO. 

 

§8 

ZMIANY UMOWY 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

§9 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie natychmiastowym,                 

w przypadku: 

 stwierdzenia nie realizowania przedmiotu umowy przez Wykonawcę bez 

uzasadnionych przyczyn, 

 stwierdzenia nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

 nieposiadania przez Wykonawcę aktualnych polis ubezpieczeniowych od następstw  

nieszczęśliwych wypadków (NW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC), 

 postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości, 

 wydania postanowienia o zajęcia majątku Wykonawcy. 

 

§10 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 Spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 Umowę sporządzono w 2-óch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla 

Wykonawcy, a 1 egz. dla Zamawiającego. 

 Integralną część umowy stanowi załącznik, który obejmuje wykaz uczniów 

objętych dowożeniem w roku szkolnym 2018/2019. 

 

 

    ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 

   

………………………                     …………………………… 

 


