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Umowa nr ………………… (projekt – nie załączać do oferty) 

 

zawarta w dniu ..................... w Świdwinie pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - 21 Bazą Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, 78-301 Świdwin, ul. 

Połczyńska 32, posługującą się numerem identyfikacyjnym NIP 672-17-59-451, REGON 

331029355, reprezentowaną przez: 

 

………………………………………………………………………………… 

zwaną w treści umowy „Zamawiającym” 
a 
…………………………………………………………………………………………….. 

 

reprezentowanym przez: 

 

……………………………………………..………………..……………… 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym (wariant I) na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych, o sygnaturze sprawy ZP/27/2022, o następującej treści: 
 

§1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób autokarami wraz  

z kierowcą w transporcie krajowym na potrzeby 3 bz w Trzebiatowie na warunkach 

określonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z jej załącznikami. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie siły i środki oraz niezbędne kwalifikacje 

do wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że zakres świadczonych usług, wynikający z niniejszej umowy jest 

tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.  

5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa a w szczególności: 

 a) ustawą z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2017, poz. 2200 z późn. zm.)  

o transporcie drogowym,  

 b) ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 2020 r. poz. 

8), 

 c) ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019, poz. 

2140). 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne licencje uprawniające do krajowego 

transportu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

(Dz. U. 2019, poz. 2140). 

7. Wymagania i wyposażenie autokarów: 

a) autokary sprawne techniczne i dopuszczone do ruchu zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

b) minimalna ilość miejsc – 48, 

c) estetyczne i czyste wnętrze oraz sprawnie działających urządzeń, 

d) klimatyzacja, 

e) odległość między siedzeniami nie może krępować ruchów pasażera, 

f) autokary nie starsze niż 10 lat. 

8. W sytuacji gdy przewożona ilość osób będzie większa niż największy autokar 

dostępny u przewoźnika, nie mniejszy jednak niż 48 – osobowy, Zamawiający 
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przewiduje przewóz osób przez więcej niż jednym autokarem. Na co Wykonawca 

wyraża niniejszym zgodę. Szczegóły realizacji usługi określane będą każdorazowo  

w jej zleceniu. 

9. Każdorazowy przejazd będzie rozpoczynał się w mieście Trzebiatów i odbywał się na 

trasie nie krótszej niż 600 – 800 km w jedną stronę (z powrotem do miasta 

Trzebiatów). 

10. Przewóz osób odbywał się będzie z bronią osobistą oraz z bagażem osobistym 

żołnierza o masie około 30-50 kg na jedną osobę w zależności od potrzeb 

Zamawiającego. 

11. Zamawiający pokrywa koszt (rozumiany przez ilość kilometrów) przejazdu autokaru 

lub autokarów w obie strony (z miejsca wskazanego do miejsca docelowego i powrót 

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego) z zastrzeżeniem, że dojazd środka 

transportu z bazy Wykonawcy do miejsca wyjazdu oraz jego powrót do miejsca 

garażowania po zakończeniu realizacji poszczególnej usługi transportowej 

stanowiącej przedmiot zamówienia odbywa się na koszt Wykonawcy. 

12. Punktem odniesienia do naliczania ilości przejechanych kilometrów przez 

Wykonawcę do wyjazdu jest miejsce podstawienia pojazdu wskazane odpowiednio 

przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przejazdu całej trasy, godzin postojowych dla 

kierowców wynikających z przepisów o ruchu drogowym oraz godzin przestojowych 

wynikających z pozostałych czynników, które będą wynikać z potrzeb 

Zamawiającego i od niego niezależnych, wyżywienia i noclegów kierowców, opłat 

drogowych. 

14. Kierowcy zobligowani są do wcześniejszego zaznajomienia się z trasą przejazdu. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia autokaru lub autokarów w sposób 

uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do zamawiania autokarów na 24 godziny przed rozpoczęciem świadczenia usługi, jak 

również odwołania uzgodnionego wcześniej przewozu na 4 godziny przed 

rozpoczęciem świadczenia usługi. 

16. W przypadku awarii autokaru Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia 

zastępczego środka transportu: 

a) Jeżeli awaria wystąpi w odległości do 150 km od pierwotnego miejsca 

podstawienia autokaru – Wykonawca podstawi zastępczy autokar w czasie 3 

godzin od wystąpienia awarii. 

b) Jeżeli awaria wystąpi w odległości od 150-250 km od pierwotnego miejsca 

podstawienia autokaru – Wykonawca podstawi  zastępczy autokar w czasie do 5 

godzin od wystąpienia awarii, 

c) Jeżeli awaria wystąpi w odległości od 250-800 km od pierwotnego miejsca 

podstawienia autokaru – Wykonawca podstawi  zastępczy autokar w czasie do 

12 godzin od wystąpienia awarii, 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przejazdu autokarami będącymi własnością 

przewoźnika, lecz w sytuacjach szczególnych.  Za wyłączną zgodą Zamawiającego na 

warunkach określonych w  § 11,  Wykonawca może podnająć autokary od innych firm 

świadczących usługi transportowe w zakresie przewozu osób. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania bezpieczeństwa osób i mienia 

podczas wykonywania usług przewozu osób. Zamawiający nie bierze żadnej 

odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiekolwiek typu, w wyniku których nastąpi 

uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana niewłaściwym 

działaniem Wykonawcy. 

19. Szacunkowa ilość do przejechania przewidywana przez Zamawiającego w okresie 

trwania umowy wyniesie około 24 557 km. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

niewykorzystania pełnej ilości km. 



 

 

 

3  

§ 2 

ZOBOWIĄZANIA  WYKONAWCY 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu 

profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami i warunkami technicznymi oraz przepisami w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy, 

2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, obowiązkowo 

posiadającymi aktualne uprawnienia do świadczenia usługi; 

3) zapewnienia wyłącznie sprawnych technicznie środków transportowych, posiadających 

aktualne badania techniczne, ważną polisę OC i polisę NW o wartości co najmniej 

350 000,00 zł, 

4) zapewnienia w pełni ukompletowanych środków transportu zgodnie z przepisami Ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 poz. 1260, 

5) wykonywania usługi zgodnie z zasadami dotyczącymi czasu pracy określonymi  

w przepisach prawa pracy, 

6) podstawienia autokaru lub autokarów w sposób uzgodniony z przedstawicielem 

Zamawiającego lub osobą upoważnioną przez Zamawiającego, 

7) wykonania usługi autokarami stanowiącymi jego własność. W sytuacjach szczególnych, 

za pisemną zgodą Zamawiającego, Wykonawca może podnająć autokary od innych firm 

świadczących usługi transportowe w zakresie przewozu osób na warunkach określonych 

w § 11 umowy, 

8) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, pracowników realizujących przedmiot umowy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę tj. kierowców autokarów, 

9) informowania o zmianie pracowników zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy,    

nie  później niż na 2 dni przed podjęciem przez nich czynności realizacji usługi. 

2. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 

dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego, jest zobowiązany przedstawić, 

wskazane w wezwaniu przez Zamawiającego, dowody zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 pkt.8). Przez dowody,  

o których mowa w zdaniu poprzednim, Strony rozumieją: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę,  

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika,  

d) innych dokumentów  

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

3. Brak złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 skutkować będzie naliczeniem kar 

umownych, o których mowa w §10. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

usługi w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące czynności zmierzające do 

realizacji usługi są osobami wskazanymi w wykazie osób, skierowanymi do realizacji 

umowy. 

5. Zamawiający, w sytuacji gdy poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu 

– może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. Zatrudnienie musi obejmować cały okres realizacji usługi przewozu. 



 

 

 

4  

7. Zobowiązanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 8) umowy nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą zatrudnionych przy realizacji zamówienia, wykonujących 

czynności osobiście. 

8. Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć ważność lub odpowiednio uzyskać nowe 

dokumenty niezbędne do realizacji usługi (zaświadczenia, licencje, uprawnienia, polisę 

itp.) i potwierdzające zdolność do jej realizacji, w przypadku, gdy ich termin ważności 

upłynie w trakcie trwania umowy. Kserokopie w/w dokumentów zostaną przekazane 

niezwłocznie Zamawiającemu (nie później jednak niż w ciągu 3 dni) po przedłużeniu ich 

ważności lub otrzymaniu nowych. Nie przedstawienie aktualnych dokumentów  

w wymaganym terminie uprawniało będzie Zamawiającego do naliczania kar umownych, 

o których mowa w § 10 ust. 2 lit. h) umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że każda osoba wykonująca przedmiot umowy na terenie 

jednostki wojskowej musi posiadać obywatelstwo polskie. 

10. Wykonawcy lub pracownicy Wykonawcy, nieposiadający obywatelstwa polskiego, mogą 

wejść na teren jednostki wojskowej celem realizacji przedmiotu umowy, wyłącznie po 

spełnieniu wymogów określonych w Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej  

z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie 

obrony narodowej.   

11. W przypadku gdy Wykonawca zamierza realizować zamówienie z wykorzystaniem osób 

nie posiadających obywatelstwa polskiego, zgłoszenie osób i pojazdów do wykonania 

czynności zleconej powinno zostać zrealizowane w terminie 21 dni roboczych przed 

wejściem na obiekty wojskowe, w celu otrzymania pozwolenia uprawniającego do wstępu 

obcokrajowców na teren jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją, o której 

mowa w § 2 ust. 4 umowy. 

12. Warunkiem uzyskania pozwolenia, o którym mowa w ust. 5 jest uzyskanie pozytywnej 

opinii w sprawie wstępu na teren jednostki chronionej Dyrektora Zarządu Operacyjnego 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Warszawie. 

13. Brak uzyskania zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkowało będzie nie 

wpuszczeniem na teren obiektów wojskowych przy czym nie może to być traktowane jako 

utrudnienie w realizacji zamówienia przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca (podwykonawca) zatrudniający cudzoziemców oświadcza, iż będzie 

przestrzegał obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a w szczególności: 

a) Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r.,poz. 2206), 

b) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.), 

c) Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., nr 257, poz. 

1725 z późn. zm.), 

d) Ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 

Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 900). 

15. Wykonawca ma obowiązek, na co najmniej trzy dni przed rozpoczęciem realizacji 

przedmiotu umowy, przekazać zamawiającemu w formie pisemnej: 

a) wykazu osób przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy wraz z adresami 

zamieszkania, serią i numerem dowodu osobistego oraz zdjęciem; 

b) numerów rejestracyjne, marki i modele pojazdów niezbędnych do realizacji przedmiotu 

umowy na terenie jednostek wojskowych, 

c)  nazwy, numery i typy urządzeń wykorzystywanych do wykonania umowy. 

16. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zasad postępowania na terenie kompleksów 

wojskowych - w tym zasad dostępu do obiektów oraz przebywania i poruszania się po tym 

terenie.  
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17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków przy pracy osób 

zatrudnionych przez Wykonawcę (względnie współpracujących z nimi) do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 

zgodnie z Kodeksem cywilnym. 

19. Zamawiającemu przysługuje prawo sprawdzenia posiadania przez pojazd Wykonawcy 

aktualnych badań technicznych, polisy OC i NW oraz stanu technicznego pojazdu. Do 

wykonania sprawdzenia stanu technicznego upoważnieni są przedstawiciele Policji, 

Żandarmerii Wojskowej, Zamawiającego. Po zakwestionowaniu stanu technicznego 

pojazdu przez Policję, Żandarmerię Wojskową, przedstawiciela Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 1 godziny podstawić inny, sprawny technicznie 

pojazd. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego w zakresie wykonywania usługi,  

o której mowa w §1, należy w szczególności: 

1) przekazanie informacji niezbędnych do prawidłowej organizacji usługi stanowiącej 

przedmiot niniejszej umowy, 

2) przeprowadzenie z  Wykonawcą i jego pracownikami (bezpośrednio wykonującymi 

usługę) szkolenia/ instruktażu w zakresie zasad dostępu do obiektów oraz zasad 

przemieszczania się po terenie wojskowym. 

3) koordynowanie realizacji usługi oraz zapewnienie nadzoru przez wyznaczonego 

pracownika Zamawiającego. 

4) niezwłoczne podejmowanie właściwych działań po otrzymaniu informacji  

o wystąpieniu sytuacji awaryjnych - mogących spowodować przerwy w świadczeniu 

usługi, 

5) udział w sporządzeniu każdorazowo dokumentacji odbioru usługi. 

 

§4 
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Termin realizacji umowy od dnia zawarcia umowy do 20.12.2022 r. lub do 

wykorzystania limitu środków finansowych, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia autobusu w wyznaczonym przez 

Zamawiającego dniu, najpóźniej na 30 minut przed planowaną datą i godziną wyjazdu. 

Nie zastosowanie się do powyższego skutkować będzie naliczeniem kar umownych,  

o których mowa w 10 ust. 2 lit. a) umowy, liczonych za każde rozpoczęte 30 minut 

opóźnienia. 

3. Zapotrzebowanie na przejazd będzie każdorazowo przekazywane na piśmie/drogą 

elektroniczną, a w nagłym przypadku – także ustnie lub drogą telefoniczną wraz z 

niezwłocznym potwierdzeniem w formie pisemnej nie później niż 24 godziny przed 

planowanym terminem wyjazdu przez osobę upoważnioną po stronie Zamawiającego 
 

     § 5 
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
1. Maksymalna wartość umowy (rozumiana jako limit środków) ustalona zostaje na kwotę 

netto w wysokości …………………. zł powiększoną o podatek VAT  

w wymiarze 23 % , co stanowi wartość brutto ……………….. zł (słownie: 

………………………………………………………….100).  
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2. Cena jednostkowa za przejechanie jednego kilometra w ramach świadczonej usługi 

transportowej dla przewozu autobusami o ilości miejsc min. 48 ……… zł brutto (słownie 

: ………………………………….).  

3. Zamawiający zastrzega, iż ostateczna wartość umowy, nieprzekraczająca kwoty, o której 

mowa w ust. 1, będzie wynikała z poszczególnych zleceń przewozów dokonanych przez 

Zamawiającego. 

4. Strony ustalają, że ceny jednostkowe określone w formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 2 do umowy są stałe przez okres trwania umowy. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu umowy i nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji umowy. 

6. Podstawą  wystawienia  faktury  stanowi  protokół odbioru   wykonanej   usługi,   

podpisany   przez upoważnionych przedstawicieli stron (załącznik nr 1 do umowy). 

7. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona faktura wraz  

z załączonym protokołem wykonania usługi, o którym mowa w ust. 6 umowy. 

8. Wartością faktury będzie iloczyn ilości wykonanych kilometrów i stawki za 1 km,  

o której mowa w § 5 ust. 2 umowy. 

9. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, dokonana będzie przelewem 

na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu faktury. 

10. Zapłata nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Za dzień zapłaty uważa się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. W razie nie uregulowania należności w terminie Zamawiający zobowiązany będzie 

zapłacić odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w realizacji zapłaty. 

 

§ 6 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

 
1. Do kontaktów z Wykonawcą, nadzoru nad jakością świadczonych usług oraz 

przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy – wyznaczony został ze 

strony Zamawiającego: 

     a) …………………………………………………………. e-mail: …………………… 

2. Ze strony Wykonawcy do bezpośredniego nadzoru nad realizacją niniejszej umowy – 

wyznaczony został: 

……………………………………………………………………………………. 

- adres poczty elektronicznej: …………………………………………………. 

4. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, w szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania przedmiotu 

umowy, przy czym o zaistniałych w tym zakresie trudnościach i przeszkodach Wykonawca 

będzie informował Zamawiającego niezwłocznie na piśmie/drogą elektroniczną,  

a w nagłym przypadku – także ustnie lub drogą telefoniczną wraz z niezwłocznym 

potwierdzeniem w formie pisemnej. Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie 

rozwiązywania wszelkich sytuacji spornych w okresie wykonywania umowy. 

5. Stronom umowy przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w § 6 ust. 1 oraz 2 

umowy. 

6. Zmiany osób, o których mowa w § 6 ust. 1 oraz 2 dokonuje się poprzez pisemne 

powiadomienie drugiej Strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, służbowego numeru 

telefonu. 

7. Zmiana osób, o której mowa w § 6 ust. 4 oraz 5 nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

 

 

 

 



 

 

 

7  

§ 7 

ZOBOWIAZANIA STRON UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) naprawienia wszelkich szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania 

swoich zobowiązań wynikających z umowy. 

b) informowania o zmianie pracowników zaangażowanych w realizację przedmiotu 

umowy, nie później niż na 2 dni przed podjęciem przez nich czynności na terenie 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmieniane osoby powinny posiadać co najmniej 

takie uprawnienia i doświadczenie jak osoby wymieniane przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usług 

objętych niniejszą umową.  

3. Co najmniej 3 dni przed terminem realizacji, Wykonawca złoży na adres Zamawiającego, 

pisemny wniosek o wydanie przepustek. Wniosek musi zawierać nr umowy, imiona  

i nazwiska, nr dowodu osobistego osób wjeżdżających, model i nr rejestracyjny pojazdów.  

W przypadku umów, wykonywanych w systemie ciągłym, Wykonawca dołączy do wniosku 

zdjęcia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia. Wniosek można złożyć 

osobiście na biurze przepustek lub wysłać (bez zdjęcia). 

 

§ 8 

 

1. Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej umowy zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego, w terminie 7 dni o:  

a) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy, 

b) zmianie osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, 

c) ogłoszenia upadłości Wykonawcy, 

d) wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 

e) złożenia wniosku o likwidację Wykonawcy, 

f) zawieszeniu działalności Wykonawcy. 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości  

i informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, w szczególności 

zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych wraz z innymi obowiązującymi przepisami wykonawczymi. 

2. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy o której mowa w ust. 1 wiąże Strony także po 

wygaśnięciu umowy pod rygorem odpowiedzialności w tym zakresie. Powyższe oznacza, 

że w trakcie trwania niniejszej umowy, a także po jej rozwiązaniu Wykonawca 

zobowiązuje się nie przekazywać, nie ujawniać, ani nie wykorzystywać bez pisemnej 

zgody Zamawiającego informacji dotyczących Zamawiającego lub podmiotów z nim 

współpracujących, które Wykonawca uzyska przy wykonywaniu niniejszej umowy, 

chyba, że stan tajemnicy wobec tych informacji ustał.  

3. Strony odpowiadają za zachowanie tajemnicy przez swoich pracowników oraz osoby 

działające w ich imieniu.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie swoich pracowników, współpracowników  

i środków transportu, rygorom procedur bezpieczeństwa obowiązującym w Jednostce 

Wojskowej lub instytucji RON w czasie realizacji usługi zgodnie z wymaganiami ustawy 

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 22 13) w zakresie 

działania „Wewnętrznych Służb Dyżurnych” oraz procedur związanych z ustawą z dnia 5 

sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167). 
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§ 10 
KARY UMOWNE 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% limitu środków 

pieniężnych brutto, o których mowa w § 5 ust.1 umowy, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi 

od tej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 

umowy, polegające na nieprzystąpieniu do realizacji umowy – w wysokości 10 % 

wartości brutto (rozumianej jako iloczyn ilości kilometrów jakie Wykonawca winien 

wykonać i stawki za 1 km, określonej w § 5 ust. 2 umowy)  zleconego przewozu, za 

każde rozpoczęte 30 minut zwłoki, rozumiane jako nienależyte wykonanie usługi,  

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w wysokości 20 % wartości brutto 

(rozumianej jako iloczyn ilości kilometrów jakie Wykonawca winien wykonać  

i stawki za 1 km, określonej w § 5 ust. 2 umowy) zleconego przewozu, za odstąpienie 

przez Wykonawcę od wykonania w/w przewozu; 

c) Za każdy stwierdzony przypadek wykonywania czynności, o których mowa w § 2 ust. 

1 pkt. 8) umowy (z zastrzeżeniem § 2 ust. 7 umowy) przez osoby na podstawie innego 

stosunku niż stosunek pracy – w wysokości 1 000,00 zł;  

d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w wysokości 20 % wartości brutto 

(rozumianej jako iloczyn ilości kilometrów jakie Wykonawca winien wykonać i stawki 

za 1 km, określonej w § 5 ust. 2 umowy) zleconego przewozu, w przypadku 

konieczności wykorzystania innego podmiotu do wykonania przejazdu – w przypadku 

jego niewykonania przez Wykonawcę, za każdy taki stwierdzony przypadek 

e) za    odstąpienie    od    umowy     z     przyczyn     leżących     po     stronie     Wykonawcy 

– w wysokości 10% limitu środków, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy; 

f) za powierzenie podwykonawstwa podmiotowi, z naruszeniem postanowień § 13 

umowy, w wysokości 1 000,00 złotych za każdy dzień realizacji przedmiotu umowy 

przez podwykonawcę. 

g) za nieterminowy zwrot przepustek, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  

w terminie 3 dni od daty zakończenia umowy karę umowną w wysokości 30,00 zł za 

każdą sztukę, 

h) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% limitu środków 

pieniężnych brutto, o których mowa w § 5 ust.1 umowy za nieprzedstawienie 

aktualnych dokumentów zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 8 umowy za każdy taki 

stwierdzony przypadek. 

3. Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy 

przekroczy wartość założonych kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych, Zamawiający jest upoważniony do 

potrącenia kwoty tych kar z faktury Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy, na 

co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

5. W przypadku, gdy potracenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie 

możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 30 dni 

roboczych od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem 

Zamawiającego z powodu takiego, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec 

Wykonawcy przez jego dostawców. 
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7. Łącznie wysokość kar umownych nie może przekraczać 20% limitu środków 

określonych w § 5 ust. 1 .  

8. Wobec zaistnienia okoliczności przekroczenia łącznej wysokości kar umownych,  

o którym mowa w ust. 7 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.  

 

§ 11 

PODWYKONAWCY 

 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy własnymi siłami bądź przy udziale 

podwykonawców. 

2. Wykonawca, o ile zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany,  

w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu:  

a) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi przewozu osób 

autokarami, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca jest zobowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  

z projektem umowy, 

b) po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

usługi przewozu osób autokarami lub po upływie terminu na zgłoszenie przez 

Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do tego projektu – poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi 

przewozu osób autokarami, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub 

dokonania zmiany, 

c) Wykonawca przedłoży, wraz z kopią umowy o podwykonawstwo, o której mowa w lit. 

a i b, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument 

właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób 

zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy. 

3. Zamawiający określa 7 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi przewozu osób autokarami, oraz 

projektu jej zmian lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, o których 

mowa w ust. 2 a i b. Za dzień przedłożenia projektu umowy lub umowy przez Wykonawcę 

uznaje się dzień przedłożenia jej w kancelarii jawnej 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego  

w Świdwinie (bud. 65 pok.13). 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi przewozu osób autokarami,  

w terminie określonym w ust. 2, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

5. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4 będą zgłaszane przez Zamawiającego, jeżeli projekt 

umowy, umowa i ich zmiany: 

a) będą przewidywały do realizacji zakres usług niezgodny z postanowieniami niniejszej 

umowy, 

b) będą przewidywały termin wykonania usług powierzonych podwykonawcy, dłuższy 

niż przewidywany umową dla tych robót, 

c) będą przewidywały termin zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 14 dni od doręczenia 

Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy usługi przewozu osób autokarami,  

d) będą zawierały postanowienia uzależniające uzyskanie przez Podwykonawcę płatności    

     od Wykonawcy,  od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia   

     obejmującego zakres usługi przewozu osób autokarami,  

e) będą zawierały postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane usługi  

uniemożliwiającego  rozliczenie tych usług pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

na podstawie umowy, 
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f) będą zawierały postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać 

lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie  

z jej treścią, w szczególności poprzez przyznanie możliwości braku realizacji usług lub 

ich zawieszenie poprzez podwykonawcę, 

g) nie będą zawierały postanowień o możliwości odstąpienia od umowy w przypadkach 

odpowiednich od tych zawartych w niniejszej umowie, 

h) nie będą zawierały postanowień o karach umownych należnych za zwłokę  

w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za odstąpienie od umowy z podwykonawcą, 

i) nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy,  

w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym 

a wykonawcą 

j) nie będą zawierały postanowień przewidujących, że odbiory usług przez 

Zamawiającego od Wykonawcy  będą poprzedzać odbiory usług wykonawcy od 

podwykonawcy, 

 j) nie będą zawierały postanowień, o tym, że wynagrodzenie należne podwykonawcy                  

z tytułu wykonania  powierzonego przez wykonawcę przedmiotu umowy, będącego 

częścią zamówienia, nie będzie przewyższać wynagrodzenia za wykonanie tego 

samego przedmiotu zamówienia należnego Wykonawcy od Zamawiającego. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 2 Wykonawca może przedłożyć 

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 

Zamawiającego. 

7. Strony umowy ustalają, iż umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, 

będzie odpowiadała ściśle warunkom niniejszej umowy, a w szczególności będzie 

zawierała: 

a) zapisy nakładające obowiązek na podwykonawcę przedkładania Zamawiającemu: 

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii faktury lub rachunku 

wystawionych stronie, z którą zawarł umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni 

od ich wystawienia,  

- własnego oświadczenia o otrzymaniu należnego wynagrodzenia wynikające                             

z zawartych umów o podwykonawstwo w terminie 7 dni od otrzymania zapłaty, 

- protokół usług, podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i podwykonawcę.  

b) określenie kary umownej za nieprzedłożenie Zamawiającemu projektu lub oryginału   

umowy, 

c) termin wykonania usług przez podwykonawcę winien być zgodny z terminem 

wykonania przedmiotu  umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  

e) wynagrodzenie należne podwykonawcy z tytułu wykonywania powierzonej przez 

Wykonawcę części przedmiotu zamówienia nie może przewyższać wynagrodzenia                   

za tę część w Umowie lub jej załącznikach, należnego Wykonawcy od Zamawiającego. 

g) w przypadku występowania Wykonawcy jako Konsorcjum z treści umowy musi 

wynikać, że umowa ta jest zawarta z wszystkimi członkami Konsorcjum, a nie tylko  

z jednym lub niektórymi z nich, 

h) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni                     

od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy usługi, 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 lit. h) dotyczy wyłączenie należności powstałych 

po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi przewozu osób autokarami lub przedłożenie Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi.  
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9. Wykonawca ma obowiązek załączenia do każdej faktury oświadczeń, że dokonał 

stosownej zapłaty na rzecz podwykonawcy/ podwykonawców za usługi wykazane  

w protokole odbioru usług oraz oświadczeń podwykonawcy/ podwykonawców,  

że otrzymali należne im kwoty wynagrodzenia i nie zgłaszają wszelkich roszczeń 

finansowych do Wykonawcy i Zamawiającego za wykonane usługi. Ponadto Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć protokół odbioru usług, podpisany bez zastrzeżeń przez 

Wykonawcę i podwykonawcę. W przypadku ww.  oświadczenia, Zamawiający może 

dokonać zapłaty za wykonane przez niego usługi bezpośrednio podwykonawcy  

z należności przysługującej Wykonawcy, a wyszczególnionej na fakturze. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na zatrzymanie przez Zamawiającego z kwoty wynagrodzenia 

określonego w § 5 ust. 1, kwot należnych a nie zapłaconych przez Wykonawcę 

podwykonawcy/ podwykonawcom, w przypadku powierzenie jemu/ im wykonania części 

prac objętych niniejsza umową, zaś zapłata całkowitego wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy zostanie dokonana po przedłożeniu przez Wykonawcę stosownego 

rozliczenia z podwykonawcą/ podwykonawcami. W takim przypadku Wykonawca nie 

może żądać od Zamawiającego odsetek za opóźnienie w zapłacie należności. 

11. Zamawiający dokonana bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę zamówienia na usługi.  

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy,                                    

w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o zamiarze 

bezpośredniej zapłaty, zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca, 

wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca 

kwotę wypłacanego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. Zlecenie wykonania części usług podwykonawcy/ podwykonawcom nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części usług.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

17. Postanowienia powyższe nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 

Podwykonawcy, wynikających z przepisów art. 647(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

- Kodeks cywilny. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Do nieuregulowanych niniejszą umową kwestii dotyczących podwykonawstwa 

zastosowanie mają zapisy art. 462-465 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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§ 12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni  po 

powzięciu wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie,  

w szczególności w następujących przypadkach: 

a) Wykonawca przerwał wykonanie usługi i jej nie kontynuuje pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie,  

b) Wykonawca  narusza  przepisy  BHP,  ppoż.,  ochrony środowiska i warunki 

techniczne realizacji usługi i naruszenia te występują notorycznie, 

c) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usługi  w terminie  powyżej  2  dni   

w odniesieniu  do terminów określonych w §4 ust. 3 o ile wynika to z winy 

Wykonawcy, 

d) występują istotne wady w wykonaniu przedmiotu umowy, które nie dadzą się usunąć 

albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć wyznaczonym 

terminie, 

e) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

f) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

g) Łączna wysokości kar umownych przekroczy 20 % limitu środków określonego w § 

5 ust. 1. 

h) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia niezgodnie z postanowieniami umowy. 

i) Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy 

lub jego części podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego. 

j) Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca realizuje przedmiot umowy bez wymaganych 

dokumentów (licencji, zaświadczeń, uprawnień). 

 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości albo w części  

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r., „Prawo zamówień publicznych”. W tym przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu do dnia odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego, 

3. Oświadczenie       o wypowiedzeniu       umowy       winno        być       dokonane       na 

piśmie  z uzasadnieniem, oraz dostarczone pocztą lub osobiście, pod rygorem 

nieważności. 

4. Postanowienia niniejszej umowy nie wyłączają stosowania przez strony przepisów 

Kodeksy cywilnego w zakresie odstąpienia od umowy. 

 

 

§ 13 

ZMIANY UMOWY 

 

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty w zakresie: 

1)   terminu i sposobu wykonania w przypadku wystąpienia siły wyższej rozumianej jako 

zjawisko o charakterze zewnętrznym, nadzwyczajnym, któremu nie można zapobiec 

normalnymi środkami oraz za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

niemożliwym do przewidzenia i nieuchronnym, w tym zjawisko atmosferyczne, takie 

jak: opady powodujące miejscowej czasowe powodzie lub podtopienia, powodzie, 

tornada, gradobicie, pożar, oblodzenie lub gołoledź uniemożliwiająca czasowe 
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poruszanie się po drogach publicznych, gwałtowne opady śniegu uniemożliwiające 

poruszanie się po drogach lub prowadzenie prac, wysokie temperatury o dużej 

uciążliwości przy pracach „na zewnątrz” – powyżej 30°C, itp.  

  Uwaga! Termin realizacji umowy może zostać wydłużony wyłącznie o czas 

uniemożliwiający wykonanie roboty, z zastrzeżeniem, że wystąpienie siły wyższej 

musi być potwierdzone przez służby meteo lub osoby odpowiedzialne za BHP,  

2) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych 

z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu podpisania umowy, 

3) zmiany w zakresie podwykonawców, wskazanych w ofercie do realizacji części 

zamówienia, na wniosek złożony przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że jeżeli 

Wykonawca powołał się na spełnienie warunków udziału w postępowaniu na zasadach 

art. 118 ust. 2 ustawy, nowo wskazany podmiot wykaże spełnienie tych warunków. 

4) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357¹ kodeksu cywilnego, 

5) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy – przedłużenie terminu 

realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstąpienie od realizacji 

umowy bez naliczania kar umownych; 

6) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wartość należnego 

wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do 

wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie  z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa – zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (brutto).  

7) w przypadku, o którym mowa w art. 455 ust. 2 ustawy – zmiana wynagrodzenia 

Wykonawcy, zmiana terminu realizacji, zmiana zakresu przedmiotu zamówienia. 

8) uchybienia terminu z wyłącznej winy Zamawiającego. Przesłanka występuje wyłącznie 

w przypadku gdy niedotrzymanie terminu wykonania umowy nastąpiło na skutek 

działań przedstawiciela Zamawiającego, tj.: 

a) termin zakończenia musi zostać przesunięty ze względu na okoliczności,                    

których zamawiający nie mógł przewidzieć, a związanymi ze statutowym lub 

organizacyjnym obowiązkami zamawiającego; 

b) przedstawiciele Wykonawcy nie zostali wpuszczeni na teren jednostki wojskowej 

pomimo dokonania wszystkich formalności przewidzianych w umowie, np. brak 

przygotowanych przepustek. 

9) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej lub wojskowej, które nie są następstwem 

okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

10) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

2. Zamawiający przewiduje także zmiany umowy polegające na zastąpieniu dotychczasowego 

Wykonawcy nowym, w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności: 

1) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie 

przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, 

dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa,  

o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec 

niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 

umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub  

2) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy; 

3. Wystąpienie jakichkolwiek okoliczności mogących wpłynąć na terminowość wykonania 

przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie  
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w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności pod rygorem nieuwzględnienia ich 

przez Zamawiającego. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej: 

a) zakres proponowanej zmiany, 

b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

c) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy 

lub postanowień umowy, 

d) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany umowy.  

4. Każda zmiana umowy musi być wprowadzona pisemnym aneksem, najpóźniej do upływu 

pierwotnego terminu realizacji. 

5. Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 1. w stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody. 

 

§ 14 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej umowy odbywać się będzie 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem 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 (dalej „RODO”). 

2. Zamawiający realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób 

fizycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest 21. Baza Lotnictwa Taktycznego z siedzibą 

przy ul. Połczyńskiej 32, 78-301 Świdwin, NIP 672-17-59-451. 

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego  

w Świdwinie jest p. Monika STACHOWICZ, kontakt: 21blt@ron.mil.pl,  

tel. 261 533 252, 

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,  

w celu: 
a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy, 

b) wypełnienia obowiązków prawnych na Zamawiającym, 

c) kontroli prawidłowości realizacji postanowień niniejszej umowy, 

d) ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszej umów, a także w celu 

dochodzenia ewentualnych uprawnień i roszczeń wynikających z niniejszej 

umowy, 

e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez 

uprawnione organy i podmioty, 

f) przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania; 

4) Odbiorcami danych osobowych będą: 

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza umowa lub 

dokumentacja związana z realizacją umowy w oparciu o powszechnie 

obowiązujące przepisy, w tym w szczególności w oparciu o art.. 2 i nast. Ustawy 

z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej, 

b) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Zamawiającego,  

w szczególności podmioty świadczące usługi audytowe, usługi doradcze, usługi 

nadzoru inwestorskiego, 

c) inni administratorzy danych, działający na mocy umów z Zamawiającym lub na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

- podmioty świadczące pomoc prawną, 

- podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, 
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- podmiot prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze). 

5) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji zadania, o którym mowa  

w §1 ust. 1, okres rękojmi i gwarancji, przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń  

i obrony swoich praw z tytułu realizacji umowy oraz okres archiwizacji, 

6) Osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od administratora 

dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania – 

na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawa, 

7) Osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione 

jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie  

z przepisami RODO, 

8) Obowiązek podanie przez Wykonawcę danych osobowych Zamawiającemu jest 

warunkiem zawarcia umowy, a także jest niezbędny do realizacji i kontroli należytego 

wykonania umowy: konsekwencją niepodania danych będzie niemożliwość zawarcia  

i realizacji niniejszej umowy, 

9) W odniesieniu do danych decyzje nie będą podejmowana w sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art. 22 RODO, 

10) Dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują  

w szczególności następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, 

stosowne uprawnienia do wykonywani określonych czynności, dane wynikające  

z umów o pracę oraz innej dokumentacji związanej z kontrolą realizacji przez 

Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę; 

11) Źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, 

której dane dotyczą jest Wykonawca; 

3. Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych  

(w rozumieniu RODO)osób trzecich, każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, 

że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 i 14 

RODO. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, należy przedstawiać 

Zamawiającemu każdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu osób  zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, wniosku o zmianę osób wskazanych przez Wykonawcę do 

realizacji umowy oraz uprawnień osób skierowanych do realizacji umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby 

fizyczne, których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu: 

1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu, 

2) o tym, że dane osobowe będą przetwarzane prze Zamawianego, 

3) o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

 

§ 16 
               POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 
1. Wykonawca         nie         może         powierzyć          wykonania         zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Kwestie  sporne  dotyczące  umowy  rozstrzygać   będzie   sąd   powszechny   właściwy   

miejscowo  dla Zamawiającego. 

3. Na każdym etapie realizacji umowy, obowiązuje zakaz używania aparatów 

fotograficznych oraz  aparatów latających nad terenami i obiektami wojskowymi. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy  

z dnia 11 września  2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy Kodeks 

Cywilny. 
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5. Strony ustalają, że:   

a) Przy doręczeniu przesyłek listami poleconymi, jako równoznaczne z  doręczeniem  

traktowane  jest pismo dwukrotnie  awizowane  nieodebrane, wysłane na adres 

Wykonawcy. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego o zmianie nazwy firmy 

lub adresu, pismo zwrócone przez pocztę do zamawiającego pozostawia się  

w aktach ze skutkiem doręczenia, 

b) nie dopuszcza się korespondencji w formie przesyłek listowych zwykłych 

c) za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

egzemplarz otrzymuje Zamawiający oraz jeden egzemplarz Wykonawca. 

7. Integralną część umowy stanowią poniższe załączniki: 

Załącznik nr 1 – protokół wykonania usługi 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

.......................................... .................................... 
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Załącznik nr 1 do umowy nr….. 

 

        …………………………………….. 

                    miejscowość, data 

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI 

 

Na podstawie umowy nr ………………… zawartej w dniu ………………………… 

pomiędzy 21 Bazą Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, a 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Dotyczącej wykonywania usługi przewozu osób autokarami wraz z kierowcą: 

 

 Dane Uwagi 

Marka i numer rejestracyjny   

Trasa przejazdu   

Data i godzina wyjazdu   

Stan licznika przed 

wyjazdem 

  

Data i godzina powrotu   

Stan licznika po powrocie   

Razem przejechanych 

kilometrów 

  

 

UWAGI: 

 

 

Przedstawiciel zamawiającego                    Przedstawiciel wykonawcy 

 

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

 


