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Załącznik nr 4 do SIWZ
Umowa nr ……… - wzór

zawarta w Mikołowie w dniu ………………………….. pomiędzy:
Gminą Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16,
NIP: 635-18-05-347
reprezentowaną przez Burmistrza Mikołowa,
w imieniu którego działa Zastępca Burmistrza Miasta – …………………….
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
……………………………………………
……………………………………………
zwanym w treści WYKONAWCĄ
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018. poz. 1986).,
strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami, do szkół, realizujących obowiązek
szkolny w roku szkolnym 2019/2020 w Mikołowie oraz poza terenem Gminy Mikołów.
2. Wykonawca będzie realizował usługę środkami transportu przewoźnika dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z
ważnym badaniem technicznym z zachowaniem ciągłości ważności badań w okresie ostatnich 3 lat), przystosowanymi
do przewozu dzieci, spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego oraz wykonywane przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do ich świadczenia.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przewożonych pasażerów. W związku z tym wykonawca zobowiązany
jest ubezpieczyć pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) na własny koszt.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić minimum 1 opiekuna w każdym samochodzie w czasie realizacji zamówienia
5. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca zapewni transport zastępczy spełniający wymagania określone w SIWZ w taki
sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących)
zwiększenia liczby przewożonych dzieci. Czas podstawienia pojazdu nie może być dłuższy niż 30 minut. W przypadku
gdy czas podstawienia transportu zastępczego przekroczy 30 minut Zamawiający obciąży Wykonawcę karami
umownymi zgodnie z zapisami w niniejszej umowie oraz kosztami wynajmu zastępczego środka transportu.
6. Szacunkowa ilość kilometrów w czasie trwania umowy wynosi: 112424 km.
Łączna liczba kursów
Łączna liczba kilometrów
Liczba dni nauki
W roku 2019:
2964
46644
78
W roku 2020
4180
65780
110
Razem
7144
112424
188
7. Rzeczywista liczba kilometrów oraz trasy zostaną ustalone w pierwszym miesiącu wykonania umowy. Zamawiający
zastrzega, że w zależności od faktycznej liczby uczniów w danych szkołach w stosunku do zamówienia mogą ulec
zmianie: dzienna liczba kilometrów do przejechania, liczba osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz całkowita
liczba uczniów.
8. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik przejazdów w danym miesiącu potwierdzany przez kierowcę i
opiekuna zatrudnianego przez wykonawcę poświadczający dla każdej trasy we wszystkich dniach przejazdu: 1.
początkowy stan licznika 2. końcowy stan licznika 3. suma przejechanych kilometrów wynikająca z różnicy między
końcowym i początkowym stanem licznika. Oryginał dziennika w danym miesiącu dołączany jest do faktury
rozliczeniowej.
9. Kod 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Umowy
1.

1.
2.
3.

§2
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę, o której mowa w §1 zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.
Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zapoznał się z warunkami określonymi w "specyfikacji istotnych warunków
zamówienia", zawierającej m.in. istotne postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz że są wprowadzone do
niniejszej umowy i są wiążące.
Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.
§3
1.

Termin realizacji zamówienia: od 02.09.2019 r. do 30.06.2020 r. codziennie z wykluczeniem przerw
świątecznych, ferii oraz dni wolnych od nauki oraz w dniach innych niż dni nauki szkolnej (np. rekolekcje,
odpracowania dni nauki w innych terminach, święta szkolne, przewozy uczniów na imprezy środowiskowe
organizowane przez zamawiającego itp.), których konieczność realizacji wynika z organizacji pracy placówek
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oświatowych oraz organizacji roku szkolnego.
2. Czas podstawienia pojazdu zastępczego: do 30 minut

§4
Cena jednostkowa w roku 2019 za 1 km wynosi ……..zł, cena jednostkowa w roku 2020 za 1 km, wynosi
……..zł i obowiązuje przez cały czas trwania umowy (Stawka może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany stawki
VAT i innych zmian wynikających z nowelizacji prawa krajowego) .
2.
Wysokość wynagrodzenia wykonawcy ustalana będzie w okresach miesięcznych w oparciu o ilość rzeczywiście
wykonanych i rozliczonych kilometrów i ceny jednostkowej za 1 km, o której mowa w ust. 1.
3.
Całkowita kwota za wykonywanie usługi w trakcie trwania przedmiotowej umowy, nie może przekroczyć łącznie
kwoty brutto …………………………………………zł (słownie: ……………………………………….), w tym: w
roku 2019 brutto ………………………zł (słownie: …………………………….) i 2020: brutto …………………………zł (słownie:
………………………………………).
4. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia, w szczególności roszczenia o zapłatę
wynagrodzenia uzupełniającego, z tytułu wykonania w ramach realizacji przedmiotu umowy mniejszego zakresu
usług niż określono szacunkowo w rozdziale III ust. 6. SIWZ i otrzymania przez Wykonawcę wynagrodzenia w
kwocie niższej od całkowitej kwoty określonej w ust. 3 umowy
5. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi w danym miesiącu przedstawi Zamawiającemu
potwierdzone przez szkoły liczby dni przewozu uczniów w miesiącu którego faktura dotyczy, wraz z
fakturą/rachunkiem.
6. Zmiana stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy, nie stanowi zmiany do umowy, a Wykonawca będzie
uprawniony do naliczania podatku VAT według zmienionych stawek, począwszy od daty ich obowiązywania.
7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności oraz praw i
obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.
8. Zamawiający wymaga następującego opisu faktury:
Gmina Mikołów z siedzibą 43-190 Mikołów, Rynek 16, NIP: 635-18-05-347,
9. Zamawiający po sprawdzeniu i zaakceptowaniu prawidłowego wystawionej faktury/rachunku wraz z załącznikami
dokona zapłaty na konto Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od jej zaakceptowania i podpisania bez
zastrzeżeń przez obie strony umowy protokołu zdawczo - odbiorczego.
10. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna z rachunku Zamawiającego na rachunek
Wykonawcy wskazany w fakturze.
11. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na rzecz
osoby trzeciej.
1.

§5
1.
2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy, który wykonuje przy pomocy
podwykonawców oraz innych podmiotów.
Zakres prac, które będą wykonywać podwykonawcy strony ustaliły w ofercie, o której mowa w § 2 ust. 3 Umowy.
§6
Wykonawca realizujący zamówienie zobowiązany jest do zatrudnienia osób, kierowców oraz osób które będą
sprawowały opiekę nad dziećmi w trakcie przewozu na czas realizacji przedmiotu zamówienia na umowę o pracę.
Osoby te nie mogą figurować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
W przypadku zatrudnienia innej osoby niż wskazana w wykazie osób kierowanych do realizacji umowy, Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dane osoby celem weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle
Seksualnym.
Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący wymienione w ust. 1 usługi z ramienia Wykonawcy 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. 2018 poz. 108 z późn. zm.).
Wykonawca, nie później niż do 14 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnianiu w
oparciu o umowę o pracę osób wykonujących czynności, wymienionych w pkt 1. oraz oświadczenie Wykonawcy
odnośnie wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 „RODO”.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny z
uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania zamówienia oraz wnioskowania o przeprowadzanie kontroli
przez uprawnione podmioty (PIP, ZUS).
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
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zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w
punkcie 1 czynności:
a) Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
b) Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
•
Dokumenty te powinny zawierać 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.
5.
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane w ust. 1. czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty
przez wykonawcę kary umownej zgodnie z art. § 7 ust.2 ppkt.e ). Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 1. czynności.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

1.

§7
Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stronom przysługują kary umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a) 5 % wartości brutto umowy określonej w §4 ust. 3, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca;
b) 5 % wartości brutto umowy określonej w §4 ust. 3, za każdy przypadek naruszenia gdy Zamawiający stwierdzi,
że Wykonawca zadeklarował w załączniku nr 5 pojazd z danego roku produkcji (przez co uzyskał w ramach
kryterium dodatkowe pkt) a do realizacji zamówienia wykorzystywane są inne pojazdy z wcześniejszego roku
produkcji niż zadeklarowano.
c) w przypadku opóźnień w rozpoczęciu realizacji przewozu tj.:
o w wysokości 25% odpłatności dziennej za opóźnienie 15-30 minut,
o w wysokości 100% odpłatności dziennej za opóźnienie 30-120 minut,
o w wysokości 200% odpłatności dziennej za opóźnienie powyżej 120 minut, które uważa się za nie
zrealizowane.
o Wykonawca nie będzie odpowiadał za opóźnienia spowodowane zjawiskami sił wyższych (huragan,
powódź, wypadek samochodowy spowodowany przez współuczestnika ruchu drogowego itp.).
d) w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 3 umowy, w przypadku
niepodstawienia transportu zastępczego w czasie wskazanym w §3 pkt.2 od momentu zgłoszenia (zgodnie z
ofertą). Ponadto Wykonawca może zostać obciążony kosztami wynajmu zastępczego środka transportu.
e) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudniania Pracowników wykonujących usługi związane ze
sprawowaniem opieki nad dziećmi w trakcie przewozu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości 2.100,00zł brutto za każdy stwierdzony
przypadek naruszenia.
Zamawiający zapłaci kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
w wysokości 5% wartości brutto umowy określonej w §4 ust. 3 pomniejszonej o wartość zrealizowanych usług.
Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekroczy wartość naliczonych kar
umownych, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie
cywilnym.
Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego w sytuacji, gdy niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów/ podwykonawców.
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i należności z przysługującego mu wynagrodzenia na zasadzie
wzajemnych wierzytelności.
§8
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy:
1) ze skutkiem natychmiastowym
a. w przypadku trzykrotnego opóźnienia powyżej 120 minut;
b. w przypadku trzykrotnego nałożenia kary o której mowa w § 7 ust. 2 pkt. b
2) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a. powtarzających się uchybień oraz skarg ze strony korzystających w zakresie wykonywania usługi związanych z
dowożeniem i zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom.
b. wykonywania usług przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
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c. wykonywania usług sprzętem nie spełniających wymaganych warunków technicznych, w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami prawa, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych
osób,
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Poza przypadkami, o których mowa powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli
Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, albo nie kontynuuje jej pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 10 tygodni od upływu terminu zapłaty
określonego w niniejszej umowie,
§9
Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy jest ……………….., telefon służbowy …………………….
Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego jest ……………….., telefon służbowy …………………….
§10
1. Wykonawca oświadcza, iż od dnia zawarcia umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 80.000,00 zł, łącznie oraz indywidualnie na każde
zdarzenie i zobowiązuje się do kontynuowania umowy ubezpieczenia przez cały okres realizacji zamówienia.
2. Przez cały okres realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany będzie do
przedstawienia dowodu zawarcia i kontynuowania umowy ubezpieczenia oraz opłacenia składki ubezpieczeniowej, na
warunkach określonych w ust. 1.
§11
1.
2.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie
aneksu, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:
1. Zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w zakresie zmiany stawki podatku VAT
2. zmiany terminów- godzin odbioru dzieci – po przedłożeniu uzasadnienia przez stronę która wywodzi taka zmianę.
3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
4. zostały spełnione łącznie następujące warunki:
•
konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
•
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
5. Dopuszcza się również zmiany nieistotne umowy.
§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca
przed
podpisaniem
Umowy
wniósł
zabezpieczenie
należytego
wykonania
umowy
w
formie ..............................................................., w wysokości równej 2% wartości złożonej oferty (brutto), co
stanowi kwotę ..........................zł (słownie: ..........................................).
Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu nastąpi w wysokości 70 %
(wraz z odsetkami i po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku), w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, potwierdzonego podpisanym przez obie Strony bez uwag
protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% (wraz
z odsetkami i po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku), zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż w 15 dniu
po upływie okresu rękojmi za wady.
§13
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Strony zgodnie z art. 28 RODO, powierzą sobie przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji niniejszej umowy.
Strony oświadczają, że gwarantują wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie
spełniało wymogi rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Strony nie korzystają z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej
zgody drugiej strony. W przypadku ogólnej pisemnej zgody podmiot przetwarzający informuje administratora o
wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym
samym drugiej stronie możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.
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4. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na dokumentowane polecenie administratora danych
osobowych – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej –
chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot
przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje administratora
o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
5. Strony zapewniają, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do
zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
6. Strony podejmują wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO.
7. Jeśli ma to zastosowanie Strony przestrzegają warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o
których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.
8. Strony oświadczają, że biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, zapewnią sobie wzajemną pomoc poprzez
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane
dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
9. Strony uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne im informacje, pomagają administratorowi wywiązać się z
obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
10. Strony po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji właściwego administratora
usuwają lub zwracają mu wszelkie dane osobowe oraz usuwają wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub
prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
11. Strony udostępniają właściwemu administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków
określonych w art. 28 RODO oraz umożliwiają sobie nawzajem przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia
się do nich.
12. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi
naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.
13. Każda ze stron odpowiada za szkody, jakie powstały w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania powierzonych
przez drugą Stronę danych osobowych.
14. Stronom przysługuje prawo kierowania zapytań do siebie na wzajem w zakresie prawidłowości wykonania obowiązków
dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie niniejszej umowy danych.
15. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia RODO.

§ 14
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla
Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych oraz przepisy
Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem art. 509 KC.
Wykonawca nie może dokonać przeniesieni: cesji, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, są
względem Zamawiającego bezskuteczne.
W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanego
dalej Rozporządzeniem, Strony wskazują, że wszelkie dane osób fizycznych przekazywanych między sobą zostaną
uregulowane w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 2 do
niniejszej Umowy.
Każdy opiekun zobowiązany jest do podpisania DEKLARACJI w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka w trakcie
przejazdów do szkoły i z powrotem stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do umowy nr ………………………
z dnia ………………………
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA
Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci z niepełnosprawnościami do szkół realizujących obowiązek szkolny
w roku szkolnym 2019/2020 w Mikołowie oraz poza terenem Gminy Mikołów, polegający na dowożeniu około
140 uczniów (w tym około 140 z niepełnosprawnościami) do przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych oraz ich
odwożenie po zajęciach do miejsc zamieszkania wraz z opieką według wykazu:
Dane wspólne dla wszystkich tras:
Liczba dni nauki w roku 2019: 78
Liczba dni nauki w roku 2020: 110
Wymagana liczba opiekunów w każdym samochodzie – minimum 1

Nr
trasy

1
2
3
4
5
6

7

8

9

Dowóz do placówki

Szkoła podstawowa nr 27
w Rudzie Śląskiej,
ul. Zamenhofa 12
Zespół Szkół Zawodowych
nr 2 w Knurowie,
ul. Szpitalna 29
Zespół Szkół nr 2
Specjalnych w Mikołowie,
ul. Pokoju 4a
Zespół Szkół nr 2
Specjalnych w Mikołowie,
ul. Pokoju 4a
Ośrodek RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczy
w Wyrach, ul. Bojdoła 3a
Zespól Szkół Specjalnych
nr 8 w Tychach,
ul. Edukacji 21
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Mikołowie, ul. Skalna 10
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Paniówkach,
ul. Zwycięstwa 44
Zespół Szkół nr 1
Specjalnych w Mikołowie,
ul. Gliwicka 366
Niepubliczna Specjalna
Szkoła Podstawowa "Arka
Noego" w Katowicach,
ul. Gromadzka 59
Niepubliczna Szkoła
Podstawowa "Wesołe
Słoneczka" w Katowicach,
ul. Hetmańska 7
Szkoła Podstawowa nr 7
Specjalna w Katowicach,
ul. Szkolna 5
Zespół Szkolno-Przedszkolny
dla Dzieci Niesłyszących
i Słabo Słyszących w
Katowicach,
ul. Grażyńskiego 17
Szkoła Podstawowa nr 37
w Katowicach, ul. Lompy 17

km/dzień na
trasie

razem
liczba
km w
roku
2019

razem
liczba km
w roku
2020

220

30

2340

3300

156

220

50

3900

5500

2

312

440

80

6240

8800

1

1

156

220

40

3120

4400

5

2

2

312

440

40

3120

4400

5

2

2

312

440

60

4680

6600

5

1

1

156

220

10

780

1100

5

1

1

156

220

20

1560

2200

5

1

1

156

220

20

1560

2200

5

1

1

156

220

24

1872

2640

5

1

1

156

220

10

780

1100

5

1

1

156

220

32

2496

3520

5

1

1

156

220

6

468

660

5

1

1

156

220

10

780

1100

Maksymalna
liczba
uczniów na
kurs

Liczba
kursów
rano (tam)

Liczba kursów
po południu
(powrotny)

Liczba
kursów w
roku
2019

Liczba
kursów w
roku 2020

8

1

1

156

8

1

1

20

2

20
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Nr
trasy

10

11

Dowóz do placówki

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy dla Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej
w Dąbrowie Górniczej,
ul. Swobodna 59
Zespół Szkół Specjalnych w
Gliwicach, ul. Dolnej Wsi 74

km/dzień na
trasie

razem
liczba
km w
roku
2019

razem
liczba km
w roku
2020

220

90

7020

9900

220

76

5928

8360

Maksymalna
liczba
uczniów na
kurs

Liczba
kursów
rano (tam)

Liczba kursów
po południu
(powrotny)

Liczba
kursów w
roku
2019

Liczba
kursów w
roku 2020

5

1

1

156

5

1

1

156

Trasy 3 i 4 – dwa kursy wykonywane będą równocześnie o tej samej godzinie (dwa różne pojazdy);
Trasa 3, 5 i 6 – dwa kursy, ale o innej porze (mogą być wykonane tym samym pojazdem z danej trasy lub innym, który
zakończył swój kurs).
SUMA

Łączna liczna kursów

Łączna liczba kilometrów

W roku 2019

2964

46644

W roku 2020

4180

65780

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z przebiegiem i długością tras.
1.

Przewóz dzieci realizowany będzie z miejsca zamieszkania ucznia lub na uzasadniony wniosek Wykonawcy z
miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego. Zmiana wymaga formy pisemnej, jednak nie stanowi przesłanki do
sporządzenia aneksu do umowy. Jest możliwa zmiana warunków przewożenia uczniów na drodze pisemnych
negocjacji między przewoźnikiem i rodzicami lub opiekunami ucznia.
2. W przypadku dzieci o dużym stopniu niepełnosprawności, miejscem odbioru w drodze do jednostki oświatowej i z
powrotem będzie bezpośrednio miejsce zamieszkania ucznia oraz adres jednostki oświatowej.
3. Wśród dzieci są uczniowie poruszający się na wózku inwalidzkim w związku z tym Wykonawca musi posiadać
pojazdy dostosowane do przewożenia wózków inwalidzkich w odpowiedniej liczbie, tak aby zapewnić należyte
wykonanie zamówienia.
4. Dzieci dowożone będą codziennie od poniedziałku do piątku, począwszy od 2 września 2019r. do 30 czerwca 2020
r z wykluczeniem przerw świątecznych, ferii oraz dni wolnych od nauki.
5. Realizacja przewozów okazjonalnych w dniach innych niż dni nauki szkolnej (np. rekolekcje, odpracowania dni
nauki w innych terminach, święta szkolne, przewozy uczniów na imprezy środowiskowe organizowane przez
zamawiającego itp.), których konieczność realizacji wynika z organizacji pracy placówek oświatowych oraz
organizacji roku szkolnego.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany rozkładu dowozów w celu zapewnienia jak najkrótszego czasu
oczekiwania uczniów na rozpoczęcie zajęć, powrót ze szkoły i przebywania w podróży
7. Wykonawca ma obowiązek ustalić szczegółowe godziny kursów z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci z
niepełnosprawnościami oraz ze szkołami/placówkami, do których uczęszczają dzieci w oparciu o plany zajęć
obowiązujące w tych szkołach/placówkach, w sposób gwarantujący jak najkrótszy czas oczekiwania uczniów na
rozpoczęcie zajęć, powrót ze szkoły/placówki i przebywania w podróży.
8. Dzienna planowana liczba kilometrów przyjęta do umowy wynika z sumy kilometrów przewidzianych na każdej
trasie z uwzględnieniem szacunkowej redukcji dla każdego ucznia przewożonego tym samym pojazdem
jednocześnie z innym uczniem spośród wymienionych w wykazie tras. Wykaz kursów sporządzony przez
wykonawcę stanowi załącznik do umowy i zawiera nazwiska uczniów, oznaczenie samochodu z podaniem marki i
numeru rejestracyjnego, nazwiskiem i telefonem osoby pełniącej rolę opiekuna w trakcie przejazdu.
9. W przypadku zmiany planu zajęć dydaktycznych ucznia Wykonawca ma obowiązek ponownego ustalenia
szczegółowych godzin kursów.
10. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie musi odbywać się z zachowaniem warunku
punktualnego przywożenia uczniów do placówki nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz
odwożenia nie później niż 15 minut po zakończonych zajęciach.
11. Czas jednego przejazdu żadnego z przewożonych uczniów nie może być dłuższy niż wynikający z obliczenia
długości przejazdu trasy z zachowaniem średniej prędkości 30 km/h. Czas przejazdu może ulec wydłużeniu tylko w
uzasadnionych przypadkach spowodowanych sytuacjami losowymi (remonty dróg, nieoczekiwane zdarzenia
drogowe). W przypadku dowożenia uczniów do Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie należy tak dostosować
kursy, aby najdłuższy czas przejazdu dla pierwszego wsiadającego ucznia wynosił w warunkach bez przeszkód
maksymalnie 35 minut.
12. Na wykonawcy usługi spoczywa ponoszenie:
a. kosztów utrzymania pojazdu, w szczególności kosztów paliwa,
b. bieżącej eksploatacji, napraw pojazdu,
c. kosztów związanych z podstawieniem pojazdu zastępczego w przypadku awarii
d. kosztów zatrudnienia i szkolenia kierowców,
e. kosztów zatrudnienia opiekuna dzieci w czasie przejazdu.
Strona 7 z 13

PN/07/2019/UM
13. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków bezpieczeństwa, czystości i estetyki pojazdów służących
do przewozu dzieci oraz niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszystkich zaistniałych lub
nieprzewidzianych przeszkodach w należytym wykonaniu umowy.
14. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu zastępczego, który spełnia
właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. Transport zastępczy musi spełniać wymagania określone w
SIWZ w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit
miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych dzieci. Czas podstawienia pojazdu nie może być dłuższy niż 30
minut. W przypadku gdy czas podstawienia transportu zastępczego przekroczy 30 minut Zamawiający obciąży
Wykonawcę karami umownymi zgodnie z zapisami w umowie stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ oraz kosztami
wynajmu zastępczego środka transportu.
15. Przewożone dzieci muszą mieć zapewnione miejsca siedzące.
16. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia na własny koszt opiekuna podczas przewozu uczniów oraz dzieci z
niepełnosprawnościami do szkół/placówek.
17. Osoba pełniąca funkcję opiekuna musi być pełnoletnia.
18. Opiekun jest zobowiązany do:
a) zapewnienia bezpiecznego wsiadania i wysiadania z pojazdu dowożonych dzieci (m.in. otwierania i
zamykania drzwi pojazdu, pomoc dziecku przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu),
b) zapewnienia pomocy przy przesiadaniu dziecka z wózka na miejsce w pojeździe,
c) zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu dzieci do jednostek oświatowych (m.in. sprawdzanie czy
wszystkie dzieci są przypięte pasami bezpieczeństwa),
d) zapewnienia opieki dzieciom w czasie oczekiwania na pojazd zastępczy,
e) przekazania dziecka wyłącznie oczekującemu opiekunowi lub osobie upoważnionej,
f) przekazania dziecka wyłącznie osobie wyznaczonej przez dyrektora placówki oświatowej,
g) posiadania i znajomości imiennej listy dowożonych dzieci,
h) okazywania życzliwości dzieciom i ich rodzicom oraz zapobieganiu sytuacjom konfliktowym.
19. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za dzieci dowożone i odwożone od chwili wejścia do pojazdu do momentu
przekazania ich wyznaczonemu przez dyrektora jednostki pracownikowi oraz od chwili odebrania dzieci od
wyznaczonego pracownika do chwili opuszczenia pojazdu przez ucznia i przekazania go opiekunowi bądź osobie
upoważnionej. Dodatkowo opiekunowie pracujący w pojazdach, w których przewożone będą dzieci niedosłyszące i
niesłyszące zobowiązani są do legitymowania się znajomością języka migowego. W pojazdach kierowanych do
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach wymagana liczba opiekunów wynosi 2.
20. Nie dopuszcza się przekazywania dzieci osobom nieupoważnionym lub pozostawienie dziecka przed domem w
miejscu zamieszkania. W sytuacji, w której nie zgłosi się osoba upoważniona do odbioru dziecka przewoźnik jest
zobowiązany skontaktować się telefonicznie z opiekunem prawnym dziecka, jeżeli kontakt jest niemożliwy należy
udać się do najbliższego komisariatu policji celem ustalenia dalszych czynności zmierzających do zapewnienia
dziecku opieki.
21. Opiekun podczas realizacji przewozu przebywa wewnątrz pojazdu w miejscu zapewniającym dobrą widoczność
wszystkich dowożonych dzieci.
22. W przypadku awarii pojazdu, opiekun sprawuje opiekę nad przewożonymi dziećmi, zapewniając im bezpieczeństwo
do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego i przekazania dzieci osobom upoważnionym. Opiekun nie może
podczas opieki siedzieć obok kierowcy.
23. Osoba prowadząca pojazd nie może jednocześnie sprawować opieki nad przewożonymi dziećmi.
24. Potwierdzeniem wykonania usługi w każdym miesiącu jest „Karta wykonanych przewozów w miesiącu ……”
potwierdzana przez kierowcę, opiekuna zatrudnianego przez wykonawcę oraz upoważnionego przedstawiciela
jednostki oświatowej, z podaniem ilości dni, w których była świadczona usługa przewozowa.
25. Wykonawca zapewnia stały kontakt telefoniczny Kierowcy danego pojazdu z rodzicami dowożonych dzieci oraz
Zamawiającym.
26. W przypadku zmiany osób biorących udział w realizacji zamówienia oraz zmiany środka transportu Wykonawca
niezwłocznie poinformuje o tym Wydział Oświaty Urzędu Miasta Mikołów.
27. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników wykonujących przewóz (kierowca i opiekun) w przypięte w
widocznym miejscu do okrycia wierzchniego identyfikatory z imieniem i nazwiskiem, umożliwiające identyfikację
osoby oraz podmiotu zatrudniającego.
28. Wykonawca jest zobowiązany przekazać rodzicom/opiekunom harmonogram przewozu dzieci wskazując jedynie
nazwę ulicy i numer, godzinę przyjazdu i odjazdu, imię i nazwisko opiekuna i kierowcy nie później niż do 20
września 2019 r. Kopię harmonogramu wraz z nazwiskami uczniów Wykonawca ma obowiązek przekazać
Zamawiającemu nie później niż do 21 września 2019 r.
29. Kierowca pojazdu realizującego przewóz dzieci zobowiązany jest oczekiwać na dziecko uprawnione do przewozu
nie dłużej niż 5 minut po czasie wyznaczonym w harmonogramie przewozu. Po określonym czasie, kierowca ma
prawo odjechać bez możliwości powrotu po dziecko. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu w związku z zaistniałą
sytuacją nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu dziecka.
30. Podczas wykonywania przewozu objętego umową Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przewozić osób
trzecich z wyjątkiem zatrudnionego opiekuna.
31. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby dzieci w trakcie roku szkolnego, jednakże w ilości nie
większej niż liczba miejsc w pojeździe wskazanym w ofercie.
32. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany przebiegu tras, adresów zamieszkania, liczby dowożonych dzieci, a
także rozszerzenia przedmiotu umowy o dodatkowe jednostki do których mogą zostać skierowane dzieci objęte
dowozem.
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33. Zamawiający nie dopuszcza łączenia trasy przewozu objętej daną umową z trasami objętymi odrębnymi umowami
zawartymi z Zamawiającym tym samym pojazdem w tym samym czasie.
34. Zamawiający nie dopuszcza łączenia przewozu objętego daną umową z realizacją usług dowożenia osób/dzieci dla
innych podmiotów w tym samym czasie na tej samej trasie.
35. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu uczniów.
Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki, zdarzenia jakiegokolwiek typu, w których wyniku
nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy. Wykonawca
zamówienia musi je realizować zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20
czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.).
36. Wykonawca w przypadku zmiany pojazdu, zobowiązuje się, że rok produkcji zmienionego pojazdu będzie mieścił
się w określonym przedziale, podlegającym ocenie pod względem kryterium – rok produkcji, na podstawie którego
dokonano wyboru oferty.
37. W przypadku rażącego nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca obciążony zostanie uzasadnionymi kosztami
wynikającymi z konieczności zapewnienia dowozu i opieki podczas przewozu dzieci do jednostki oświatowej
poniesionymi do czasu dokonania wyboru nowego wykonawcy.
38. W przypadku stwierdzenia: daty produkcji starszej niż 2000 rok oraz braku ciągłości badań technicznych w okresie
ostatnich trzech lat – Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia pojazdu z dalszego świadczenia usługi, a
Wykonawcę obciąży karami umownymi zgodnie z zapisami w umowie stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.
39. Osoby pełniące funkcję kierowcy i opiekuna, zatrudnione przez Wykonawcę zobowiązane są do zachowania w
tajemnicy danych adresowych dowożonych dzieci i nie przekazywania ich osobom trzecim.
40. W przypadku wjazdu pojazdu na teren placówki ogrodzony zamkniętą bramą, kierowca będzie zobowiązany do
otwierania i zamykania bramy wjazdowej.
41. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia pojazdu proponowanego do
realizacji zamówienia.
42. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania doraźnych kontroli wykonywanych przewozów w
szczególności: punktualności przewozów, zgodności pojazdu realizującego przewóz dzieci, osób pełniących funkcję
kierowcy i opiekuna z postanowieniami zawartej umowy oraz ważności polis OC i NNW, badań technicznych
pojazdu.
43. Zamawiający wymaga, aby osoby pełniące funkcję kierowcy i opiekuna mówiły biegle w języku polskim.
44. Kursy nie mogą być odwołane przez Wykonawcę.
45. Kilometry dojazdowe Wykonawcy na miejsce wykonania usługi nie będą podlegać fakturowaniu.
46. Powyższe wymagania dotyczą również Podwykonawców.
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 80 000,00 zł lub dla walut obcych na kwotę w wysokości
równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP
obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
47. Wykonawca dysponuje (na każdą trasę z osobna):
a. kierowcą, który spełnia wymogi zawarte w zapisach art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001r. o
transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 58 ).
b. opiekunem, który musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku opiekuna dzieci. Kierowca nie może być jednocześnie
opiekunem. Opiekunowie pracujący w pojazdach, w których przewożone będą dzieci
niedosłyszące i niesłyszące zobowiązani są do legitymowania się znajomością języka migowego.
48. Wykonawca musi dysponować, co najmniej jedenastoma (11) pojazdami o minimalnej liczbie miejsc siedzących
odpowiadającej przewidywanej licznie uczniów na każdej trasie + kierowca + opiekun, o nienagannym stanie
technicznym tak, aby zapewnić bezawaryjny przewóz dzieci w czasie trwania zamówienia na każdej trasie.
49. Pojazdy przeznaczone do wykonania umowy w roku zakończenia zlecenia, czyli w roku 2020 nie mogą być starsze
niż 20 lat.
50. Pojazdy przeznaczone do przewozu dzieci powinny być oznakowane w sposób widoczny i zgodny z obowiązującymi
przepisami, w szczególności jako przewóz osób niepełnosprawnych – zgodnie z art.58 ustawy Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990).
51. Pojazdy muszą być wyposażone w pasy mocujące wózek z dzieckiem, elektryczną windę lub najazdy służące do
wjazdu dziecka na wózku oraz posiadać wyposażenie w bezwładnościowe 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla
każdego pasażera.
52. Wykonawca zobowiązany jest przewozić dzieci mające mniej niż 150 cm wzrostu w fotelikach bezpieczeństwa lub
innych urządzeniach przytrzymujących dzieci, zgodne z masą i wzrostem dziecka oraz właściwymi warunkami
technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń
przytrzymujących dla dzieci w pojeździe, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990)
W przypadku tras przewozu obejmujących przewóz dzieci na wózkach inwalidzkich, pojazd musi być wyposażony
w elektryczną windę bądź najazdy, posiadające odpowiednie atesty, stacjonarne montowanie wózków oraz pasy
służące do mocowania wózków.
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53. Zamawiający wymaga, aby dla każdej trasy Wykonawca posiadał oddzielne pojazdy do przewozu dzieci, tzn. jeden
pojazd przeznaczony do przewozu dzieci nie może obsługiwać więcej niż jedną trasę.
54. Wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne zaświadczenie o
niekaralności oraz nie mogą figurować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć wykaz osób, które będą sprawowały opiekę nad
dziećmi podczas przewozu w trakcie wykonania umowy oraz kierowców, celem weryfikacji czy osoby te figurują w Rejestrze
Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Podstawą pobrania danych jest ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o
przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2016 poz. 862 z późn. zm.) Wykaz musi zawierać
następujące dane: PESEL, jeśli został nadany, Nazwisko, Nazwisko rodowe, Pierwsze imię, Imię ojca, Imię matki, Data
urodzenia. Wykaz należy złożyć za potwierdzeniem odbioru w siedzibie Zamawiającego w zaklejonej kopercie osobiście przez
przedstawiciela Wykonawcy.
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Załącznik nr 2 do umowy nr ………………………
z dnia ………………………
Umowa
w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta w dniu ..........................................pomiędzy:
Gminą Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16,
NIP: 635-18-05-347
reprezentowaną przez Burmistrza Mikołowa,
w imieniu którego działa Zastępca Burmistrza Miasta – …………………….
zwanym dalej „Administratorem”,
a
……………………………………………, zwanym dalej „Przetwarzającym”,
zwanymi dalej łącznie jako: „Strony”.
Mając na uwadze, że:
− Strony zawarły umowę na świadczenie przez Przetwarzającego na rzecz Administratora usługi „Dowóz dzieci z
niepełnosprawnościami do szkół realizujących obowiązek szkolny w roku szkolnym 2019/2020 w Mikołowie oraz poza
terenem Gminy Mikołów”, zwaną dalej „Umową Podstawową”
− wykonywanie Umowy Podstawowej wiąże się z koniecznością przekazania Przetwarzającemu danych osobowych
znajdujących się w zasobach Administratora i tym samym skutkować będzie przetwarzaniem tych danych przez
Przetwarzającego w imieniu i na rzecz Administratora,
− koniecznym jest ustalenie warunków przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego w imieniu
Administratora,
Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

1.

2.
3.

4.

1.
2.

3.
4.

§ 1.
Powierzenie przetwarzania, kategorie osób, których dane dotyczą, zakres danych, charakter i cel
przetwarzania.
Działając na podstawie art. 28 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, zwanego dalej Rozporządzeniem, Administrator danych
powierza Przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania, a Przetwarzający zobowiązuje się do zgodnego z prawem
i niniejszą Umową ich przetwarzania w celu realizacji Umowy Podstawowej.
Powierzenie przetwarzania obejmuje dane osób na rzecz, których świadczona będzie usługa stanowiąca przedmiot
Umowy Podstawowej.
Powierzenie przetwarzania obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych dotyczących osób, o których
mowa w ust. 2:
− imię i nazwisko dziecka,
− imiona i nazwiska rodziców dziecka
− adres zamieszkania,
− numery telefonów do rodziców dziecka
− rodzaj niepełnosprawności dziecka
− placówka w której uczy się dziecko.
Charakter i cel przetwarzania determinuje przedmiot Umowy Podstawowej, tj. świadczenie przez Przetwarzającego na
rzecz Administratora usługi wyszczególnionej w Umowie Podstawowej polegającej na zapewnieniu dzieciom z
niepełnosprawnościami dowozu do szkół celem realizacji obowiązku szkolnego.
§ 2.
Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Przetwarzający oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, doświadczeniem,
wiedzą i wykwalifikowanym personelem, umożliwiającymi mu prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy, spełnienie
wymogów Rozporządzenia oraz gwarantuje ochronę praw osób, których dane dotyczą.
Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych do przetwarzania
danych osobowych oraz do zapewnienia ich bezpieczeństwa przez stosowanie technicznych i organizacyjnych środków
bezpieczeństwa odpowiednich do potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa tych danych i adekwatnych do ryzyka
związanego z ich przetwarzaniem. W szczególności Przetwarzający zobowiązany jest wdrożyć środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę praw osób, których dane dotyczą poprzez zabezpieczenie danych ich dotyczących
przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub
nieuprawnionym dostępem do nich.
Wszystkie osoby, które w wykonaniu niniejszej Umowy przetwarzają dane osobowe, w szczególności osoby należące do
personelu zatrudnionego u Przetwarzającego powinny posiadać upoważnienie Przetwarzającego do przetwarzania w/w
danych oraz zostają zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.
Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do powierzonych danych wyłącznie do upoważnionych w
sposób określony w ust. 3 osób, których dostęp do tych danych jest niezbędny do realizacji celu przetwarzania
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wynikającego z Umowy Podstawowej.
5. Przetwarzający obowiązany jest współdziałać z Administratorem w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na
żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w Rozdziale III Rozporządzenia.
6. Przetwarzający obowiązany jest współdziałać z Administratorem w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art.
32-36 Rozporządzenia, w szczególności Przetwarzający zobowiązuje się przekazywać Administratorowi informacje
dotyczące stosowanych środków zabezpieczania danych osobowych.
7. Przetwarzający powiadamia Administratora o każdym przypadku naruszenia ochrony danych nie później niż w ciągu 24
godzin od jego stwierdzenia, umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i przekazuje
Administratorowi wraz z powiadomieniem wszelką dokumentację dotyczącą naruszenia.

1.
2.

3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

4.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

§ 3.
Prawo kontroli.
Administratorowi przysługuje prawo skontrolowania przestrzegania postanowień niniejszej Umowy przez
Przetwarzającego, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania oraz zabezpieczenia powierzonych danych, po
uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli.
Administrator lub wyznaczone przez niego osoby uprawnione są do wstępu do pomieszczeń, w których są przetwarzane
dane oraz wglądu do dokumentacji związanej z ich przetwarzaniem. Przetwarzający obowiązany jest udzielić
Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania przestrzegania obowiązków nałożonych na
Przetwarzającego niniejszą Umową.
Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora.
§ 4.
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
Przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom
jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
Podwykonawcy winni spełniać te same obowiązki i warunki przetwarzania danych osobowych jakie zostały nałożone na
Przetwarzającego w niniejszej Umowie.
Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za niewywiązanie się przez podwykonawcę z obowiązków i warunków
przetwarzania danych osobowych wynikających z niniejszej Umowy.
§ 5.
Odpowiedzialność Przetwarzającego.
Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy,
a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które
Rozporządzenie nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami
Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
Przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Administratora lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z
Rozporządzeniem i niniejszą umową przetwarzaniem danych osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności w
przypadku nałożenia na Administratora kary lub obowiązku zapłaty odszkodowania, o których mowa w art. 82 i 83
Rozporządzenia.
Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane niezastosowaniem lub zastosowaniem niewłaściwych środków
bezpieczeństwa danych osobowych, o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy.
§ 6.
Czas obowiązywania.
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej.
Po upływie okresu obowiązywania niniejszej Umowy Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania
powierzonych danych i jest zobowiązany do ich zwrócenia Administratorowi lub usunięcia, w tym także dokumentów i
nośników danych, w których zostały one utrwalone oraz do usunięcia ich istniejących kopii, chyba że przepisy prawa
zobowiązują Przetwarzającego do ich dalszego przechowywania.
§ 7.
Postanowienia końcowe.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia oraz przepisy krajowe o
ochronie danych osobowych.
Spory związane z wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Przetwarzający, a dwa –
Administrator.
……………………………………..
(PRZETWARZAJĄCY)

……………………………………….
(ADMINISTRATOR)
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Załącznik nr 3 do umowy nr ………………………………
z dnia ……………………………….

DEKLARACJA
w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka w trakcie przejazdów do szkoły i z powrotem
W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo
zdrowia i życia dzieci powierzonych mojej opiece w trakcie przejazdów z domu do szkoły i z powrotem w okresie od dnia
…………. do dnia ………………… oświadczam, co następuje:
•
posiadam znajomość przepisów BHP i tym samym zobowiązuję się ponosić całkowitą odpowiedzialność za
bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci powierzonych mojej opiece w trakcie przejazdów z domu do szkoły
i z powrotem,
•
z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałam się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci i
młodzieży,
•
zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków
i metod, w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków opiekuna uczniów w czasie przejazdu.
..................................................
miejscowość, dnia

............................................
podpis opiekuna
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