Wzór
Umowa nr .....................................

Załącznik Nr 4 do SIWZ

zawarta w dniu ....................... r. w ....................... pomiędzy:
Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000334972, NIP 525-000-73-13, REGON: 010684960, kapitał zakładowy: 774.140.000 zł, w całości
wpłacony, reprezentowana przez:
1................................................... - ......................................................
2................................................... - ........................................................
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
................................................................................, z siedzibą w ............................... przy ulicy
.............................., kod pocztowy .... -.........., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy ....................................................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: ..............., o kapitale zakładowym w wysokości ………… zł / o
kapitale zakładowym w wysokości .......................................i opłaconym w całości / do wysokości
.....................................(dla spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych) ……..…. NIP:
…………, REGON: …………, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
1. ............................................................... -...............................
2. ............................................................... -...............................

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię

i

nazwisko)

..................................,

..............................................................................
przy

ulicy

..............................,

kod

pocztowy

zamieszkałym/ą
...-......,

w

przedsiębiorcą

działającym pod firmą ..................................................... z siedzibą w .................................. przy ulicy
.............................., kod pocztowy ...-......., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: ………………, REGON: ……………,
PESEL …………., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:……………………………………
zwanymi dalej także łącznie „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”.

o następującej treści:
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§1
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które
miałyby wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na
okoliczność jej zawarcia.
Niniejsza umowa, zostaje zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej „PZP”
§2
Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi przewozów osadzonych świadczących pracę na rzecz
Zamawiającego z Zakładu

Karnego /Aresztu

Śledczego

autobusem Wykonawcy, zgodnie z

rozkładem jazdy autobusów stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy.
§3
1.

Przez świadczenie usługi przewozów osadzonych należy rozumieć podstawienie autobusu w
określonym miejscu oraz wykonywanie przewozów zgodnie z rozkładem jazdy autobusów
stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy
Zad.1 Przebieg trasy przewozów: Zakład Karny w Strzelewie -WER Lisi Ogon - Zakład Karny w
Strzelewie
Dowiezienie osadzonych z Zakładu Karnego w m. Strzelewo 61 do Wydziału Ekspedycyjno
Rozdzielczego w m. Lisi Ogon ul. Pocztowa 12, gm. Białe Błota oraz zawiezienie z Wydziału
Ekspedycyjno Rozdzielczego w m. Lisi Ogon do Zakładu Karnego w m. Strzelewo 61 zgodnie
z

rozkładem jazdy autobusów stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. – zad. 1.

Zad 2. Przebieg trasy przewozów: Areszt Śledczy w Olsztynie-WER Olsztyn-Areszt Śledczy w
Olsztynie
Dowiezienie osadzonych z Aresztu Śledczego

w

Olsztynie ul. Opolska 42

do Wydziału

Ekspedycyjno Rozdzielczego w Olsztynie ul. Partyzantów 39 oraz zawiezienie z Wydziału
Ekspedycyjno Rozdzielczego w Olsztynie ul. Partyzantów 39 do Aresztu Śledczego

w

Olsztynie ul. Opolska 42 zgodnie z rozkładem jazdy autobusów stanowiącym Załącznik nr 1
do Umowy- zad. 2.
2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany rozkładu jazdy i zmniejszenia ilości
kilometrów/kursów maksymalnie o 20%, stosownie do rzeczywistych potrzeb, a Wykonawca
wyraża na to zgodę i oświadcza że nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń. O zmianie
w rozkładzie jazdy autobusów Zamawiający poinformuje Wykonawcę co najmniej 7 dni przed jej
wprowadzeniem.

3.

W uzasadnionych przypadkach, godziny kursów mogą ulec zmianie. W takim przypadku,
Wykonawca

niezwłocznie

poinformuje

Zamawiającego

o

zaistniałej

zmianie,

podając

przewidywany czas trwania zmiany oraz najbardziej optymalny wariant przebiegu trasy.
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§4
1. Umowa obowiązuje ………………… do dnia 31.12.2019,

lecz nie dłużej niż do wyczerpania

kwoty wartości zamówienia ustalonej w § 7 ust. 3.
2. Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od ……………………….

§5
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Wykonywania przedmiotu umowy określonego w § 2 z należytą starannością, z zachowaniem

punktualności i bezpieczeństwa osób przewożonych, zgodnie z jej postanowieniami oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających uprawnienia zawodowe do

przewozu osób, wymagane ogólnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3. Zapewnienia w odpowiedniej ilości sprawnych technicznie i dopuszczonych do ruchu autobusów.

Autobusy świadczące usługę powinny spełniać niżej wymienione wymagania:
1) minimalna ilość miejsc pasażerskich siedzących 30 dla zad.1 i 8 dla zad 2. ,
2) czyste i estetyczne tak zewnętrznie jak i wewnętrznie,
3) w okresie zimowym sprawne i wydajne ogrzewanie,
4) w okresie letnim sprawną i wydajną klimatyzację.
4.

Przedłożenia Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych przed rozpoczęciem świadczenia

usługi:
a) wykazu osób skierowanych do wykonywania usługi, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do
umowy,
b) wykazu autobusów przeznaczonych do wykonania usługi, którego wzór stanowi Załącznik
nr 3 do umowy,
5. Ubezpieczenia działalności objętej umową na czas jej trwania, na kwotę nie mniejszą niż 100 000
zł na następujących warunkach:
1) przedmiot ubezpieczenia:
Ochrona

ubezpieczeniowa

odpowiedzialności

cywilnej

w

związku

ze

zdarzeniem

powodującym szkodę osobową lub rzeczową, powstałym w okresie ubezpieczenia
i związanym z prowadzeniem działalności.
2) zakres ubezpieczenia:
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować pozaumowną (deliktową) odpowiedzialność
cywilną ubezpieczonego oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązania przez ubezpieczonego.
6.

Posiadania aktualnej licencji

uprawniającej do podejmowania i wykonywania działalności

gospodarczej w zakresie krajowego zarobkowego przewozu osób wydaną w formie decyzji
administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie
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drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz.2200 ze zmianami).
7. Zapewnienia stałej łączności telefonicznej z osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją

usługi ze strony Wykonawcy, o której mowa w § 14 ust. 1 umowy.
§6
1. Podstawowym dokumentem służącym do dokumentowania wykonanych kursów jest „Dzienne
zestawienie wykonanych kursów”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do umowy.
2. Strony ustalają, że podstawę płatności wynagrodzenia za wykonaną usługę stanowić będzie faktura
wystawiona przez Wykonawcę na podstawie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 umowy.
§7
1. Zamawiający ustala, że przewidywana liczba kilometrów/kursów w okresie obowiązywania
umowy wynosi:
dla zad 1. 20 358 km. Odległość jednego kursu ustala się na 13,0 km. Ustalona odległość dla
jednego kursu może ulec zmianie z uwagi na remont drogi na trasie przejazdu na zasadzie
wspólnych uzgodnień z Wykonawcą. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy i nie wpływa na
stawkę za 1 kilometr przebiegu autobusu określoną w ust. 2 oraz na maksymalne wynagrodzenie
Wykonawcy określone w ust. 3 .
dla zad 2. 1044 kursów. Odległość jednego kursu ustala się na 5 km. Ustalona odległość dla
jednego kursu może ulec zmianie z uwagi na remont drogi na trasie przejazdu na zasadzie
wspólnych uzgodnień z Wykonawcą. Zmiana ta nie wymaga ani aneksu do umowy i nie wpływa na
stawkę za 1 kurs określoną w ust. 2 oraz na maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy określone w
ust. 3 .
2. Strony ustalają wysokość stawki należnej Wykonawcy za 1 kilometr/kurs przebiegu autobusu w
czasie wykonywania usługi : :
− brutto

................ zł,

(słownie brutto: …………………………………………..……………… zł)
zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………….
3. Maksymalne wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi:
− brutto

…………. zł

(słownie brutto: …………………………………………..……………… zł)
(słownie brutto: …………………………………………..……………… zł)
4. Stawka określona w ust. 2 oraz wynagrodzenie określone w ust. 3 obowiązywać będzie przez
cały okres trwania umowy.
5. Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizacje usługi:
•

dla zad 1. iloczyn ilości przejechanych kilometrów zgodnych z rozkładem jazdy zał. 1 (bez
kilometrów dojazdowych do miejsca wykonywania usługi i miejsca garażowania po wykonaniu
usługi) oraz stawki określonej w ust. 2.
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•

dla zad. 2 iloczyn ilości kursów zgodnych z rzeczywistą realizacją przedmiotu umowy oraz
stawki określonej w ust. 2.

6. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy. Wykonawca wystawi fakturę po zakończeniu każdego
miesiąca, najpóźniej do 7-ego dnia następnego miesiąca.
7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę wraz z oryginałami potwierdzonych dziennych
zestawień wykonanych kursów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do umowy, który
stanowi podstawę do wystawienia faktury. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dodatkowo
dołączy kserokopie wydruków z tachografów.
8. Płatność następować będzie przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami określonymi w ust. 7 .
9. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Faktury za zrealizowane usługi należy wystawić i przesłać na niżej wymieniony adres:
Poczta Polska S.A.
Pion Operacji Logistycznych w Bydgoszczy
z siedzibą przy
ul. Pocztowej 12; 85-900 Lisi Ogon
NIP 525-000-73-13
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji
umowy na osoby trzecie, bez wyrażonej na piśmie zgody Zamawiającego.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie brutto, w
przypadku, gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT. Warunkiem wprowadzenia tych zmian jest
wejście w życie przepisów, które pozostają w związku z umową i zastosowanie których jest
wymagane dla działania stron zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnego
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od
dowiedzenia się o tych przyczynach.
2. Wykonawca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług zapłaci Zamawiającemu:
1) w przypadku opóźnienia rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, którego termin określa
§ 4 umowy karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy
dzień opóźnienia,
2) w przypadku nie wykonania kursu lub wykonania kursu

autobusem nie spełniającym

warunków opisanych w § 5 ust. 3 umowy karę umowną w wysokości 100 zł (słownie: sto
złotych) za każdy przypadek,
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3) za każde przekroczenie powyżej 30 minut ustalonej godziny rozpoczęcia lub zakończenia
kursu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

karę umowną w wysokości 50 zł

(słownie: pięćdziesiąt złotych).
3. Podstawienie autobusu z przekroczeniem ustalonej godziny rozpoczęcia kursu powyżej dwóch
godzin uważa się za nie wykonanie kursu w danym dniu, w związku z czym Zamawiający ma
prawo do zastosowania kary umownej określonej w ust. 2 pkt 2 .
4. Podstawą do zastosowania kary umownej określonej w ust. 2 pkt. 3 jest udokumentowane przez
Zamawiającego przekroczenie ustalonych godzin rozpoczęcia lub zakończenia kursu w formie
notatki służbowej. Zastosowanie kar umownych poprzedzone będzie wnikliwą analizą złożonych
przez Wykonawcę wyjaśnień.
5. Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

dochodzenia

odszkodowania

przewyższającego

zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z dowolnego wynagrodzenia
Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę,
przy jednoczesnym pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o skorzystaniu z tego prawa.
Potrąceń kar umownych na podstawie wystawionych przez Zamawiającego not obciążeniowych
dokonywać będzie jednostka organizacyjna Zamawiającego wskazana w § 7 ust. 10 umowy.
7. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia
od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile szkoda przekroczy wartość kar
umownych.
8. W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
9. W przypadku niemożności zrealizowania usługi Wykonawca pokryje dodatkowo pełne koszty
przewozu pracowników wynikłe z wykonania usługi przez inną firmę wybraną przez
Zamawiającego, do wykonania zastępczego.
§9
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę ………….. stanowiącą 2% wartości
umowy

brutto

określonej

w

§

7

ust.

3

umowy

zostało

wniesione

w

……………………………….……….* (*zostanie wpisana forma wniesionego zabezpieczenia oraz
w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zostanie podana nazwa oraz nr rachunku,
na który została przelana kwota zabezpieczenia, w pozostałych przypadkach nr dokumentu
potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia).
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy w tym roszczeń z tytułu kar umownych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie, w szczególności ewentualnych nie uiszczonych
należności Zamawiającego wynikających z realizacji niniejszej umowy, z kwoty wniesionego
zabezpieczenia.
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4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane.
§ 10
1. W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu faktycznego wykonania części umowy.
3. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości firmy Wykonawcy, Zamawiającemu
przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy.
§ 11
1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w
następujących sytuacjach:
1) likwidacji Wykonawcy;
2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy oraz
nie kontynuuje jej, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego po upływie 7 dni.
2. Wypowiedzenie umowy, odstąpienie od niej powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku udowodnionego wykonywania przez Wykonawcę usługi w sposób nienależyty
Zamawiającemu

przysługuje

prawo

wypowiedzenia

umowy

za

miesięcznym

okresem

wypowiedzenia liczonym od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym wypowiedzenie
nastąpiło.
4. W razie odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty należności za wykonaną
usługę.
5. W1 przypadku śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną umowa wygasa z datą jego zgonu.
§ 12
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej.
2. Przez siłę wyższą rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, a
które zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za siłę wyższą uznać należy takie
wydarzenia jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe,
pożary, powodzie, działania władz – o ile mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień
niniejszej umowy i nie są wynikiem okoliczności zawinionej przez Stronę.
1

Postanowienie to zostanie wykreślone w przypadku Wykonawców nie będącego osobą fizyczną
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3. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej mającego negatywny wpływ na prawidłowe
realizowanie postanowień niniejszej umowy, Strona dotknięta siłą wyższą zostaje zwolniona ze
swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na czas występowania siły wyższej,
a uzgodnione terminy zostaną odpowiednio przedłużone.
4. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej Strona, która ze względu na siłę wyższą nie może
zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą
Stronę oraz podać dane na temat okoliczności siły wyższej oraz ich wpływu na realizację
zobowiązań.
5. Po ustaniu siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana niezwłocznie
powiadomić pisemnie drugą Stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń siły wyższej. Po
otrzymaniu zawiadomienia Strony ustalą nowy termin realizacji umowy.
§13
1. Zmiany treści niniejszej umowy pod rygorem nieważności, wymagają zgody obu stron,
z zachowaniem formy pisemnej w formie aneksu.
2. Zmiana oznaczenia stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu
korespondencyjnego wynikająca ze zmian organizacyjnych, a także zmiana osób upoważnionych
do kontaktu z Wykonawcą lub numerów telefonów nie stanowi zmiany treści umowy i wymaga
tylko pisemnego powiadomienia.
§ 14
1. Osobą odpowiedzialną za realizację usługi ze strony Wykonawcy jest:
…………………………………………………. nr tel. ……………………..
2. Za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego, a w szczególności monitorowanie
należytego wykonania umowy, naliczanie kar umownych i zwrot zabezpieczenia należytego
wykonania umowy odpowiada Poczta Polska S.A. Pion Operacji Logistycznych Region Dystrybucji
w Bydgoszczy, ul. Pocztowa 12 ;

85-900 Lisi Ogon. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad

realizacją umowy jest: Pani Beata Oszubska tel. 501527688
3. W przypadku zmian w stanie prawnym Wykonawcy, wpływających na realizację umowy,
Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego.
4. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania, o każdej zmianie adresu swojej siedziby
oraz osób, o których mowa w ust. 1 i 2. W razie nie uczynienia tego, przyjmuje się, że
korespondencja przesłana na adres wskazany umową została Stronie prawidłowo doręczona.
Powyższe zmiany oraz zmiana w nazwie bądź adresie Zamawiającego nie stanowią zmiany
umowy, wymagają jednak pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania osobom wyznaczonym do kontaktu oraz osobom

wyznaczonym do realizacji usługi, których dane udostępnia Zamawiającemu

w związku

z realizacją niniejszej umowy, treść obowiązku informacyjnego, przesłanego przez Zamawiającego
oraz do potwierdzenia jego realizacji na adres mailowy: Beata.Oszubska@poczta-polska.pl
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§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz
Kodeksu Cywilnego
§ 16
Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć
polubownie w terminie 3 dni roboczych. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w tym terminie,
stronom przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę sądową. Sądem właściwym dla
rozstrzygnięcia sporu stron będzie rzeczowo właściwy sąd powszechny w Bydgoszczy.
§17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron

załączniki do umowy:
Nr 1 - rozkład jazdy autobusów
Nr 2 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Nr 3 – wykaz autobusów jakie Wykonawca zamierza przeznaczyć do realizacji usługi
Nr 4 – dzienne zestawienie wykonanych kursów - wzór
Nr 5 – oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy jest Poczta Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie
usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Pocztą Polską S.A. na podstawie
zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres
przedawnienia roszczeń z Umowy.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.
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Załącznik nr 1 do umowy
Obowiązuję od ……..2019

Zad.1
Adresy punktów początkowych i końcowych
Strzelewo 61 Zakład Karny
Bydgoszcz Poczta Polska S.A. Wydział Ekspedycyjno-Rozdzielczy ul. Pocztowa 12 85-900 Lisi Ogon

ROZKŁAD JAZDY NA TRASIE ZAKŁAD KARNY W STRZELEWIE -WER LISI OGON ZAKŁAD KARNY W STRZELEWIE

1

2

3

4

5

6

7

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

niedziela

1. ZK Strzelewo

15:30

5:30

5:30

5:30

5:30

5:30

2. ZK Strzelewo

23:30

15:30

15:30

15:30

15:30

23:30

23:30

23:30

23:30

26 km

39 km

39 km

39 km

39 km

13 km

1

2

3

4

5

6

7

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

niedziela

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

14:00

14:00

14:00

14:00

24:00

24:00

24:00

24:00

39 km

39 km

39 km

39 km

Lp.

Przystanek
Początkowy

3. ZK Strzelewo
Ilość km.

Lp.

Przystanek
Początkowy

1. WER Lisi Ogon
2. WER Lisi Ogon

24:00

3. WER Lisi Ogon
Ilość km

13 km

14:00

26 km
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Załącznik nr 1 do umowy

Zad.2
Adresy punktów początkowych i końcowych
Olsztyn ,ul Opolska 42 Areszt Śledczy
Olsztyn Poczta Polska S.A. Wydział Ekspedycyjno-Rozdzielczy ul. Partyzantów 39,10-900 Olsztyn

ROZKŁAD JAZDY NA TRASIE ARESZT ŚLEDCZY W OLSZTYNIE-WER OLSZTYN-ARESZT ŚLEDCZY W OLSZTYNIE

Lp.
1.
2.

Lp.

Przystanki
Podstawiony

2

3

4

5

6

7

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

niedziela

4:30

4:30

4:30

4:30

4:30

16:30

16:30

17:00

16:30

16:30

5
1

10
2

10
2

10
2

10
2

5
1

1

2

3

4

5

6

7

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

niedziela

ZK Olsztyn

ZK Olsztyn
Podstawiony
Razem km
Razem ilość kursów

km

1

Przystanki

1.

Podstawiony

WER Olsztyn

5:00

5:00

5:00

5:00

5:00

2.

Podstawiony
Razem km

WER Olsztyn

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

10

10

10

10

10

2

2

2

2

2

Razem ilość kursów

12
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Załącznik nr 2 do umowy
Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Imię i nazwisko kierowcy
1

Kwalifikacje niezbędne do
wykonania zamówienia
(nr prawa jazdy; nr zaświadczenia
na przewóz osób)
2

Numer telefonu do
kierowcy
3

.............................. dn. .................... .

..............................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis
osoby umocowanej do dokonywania
czynności w imieniu Wykonawcy

.....................................................
pieczątka firmy
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Załącznik nr 3 do umowy
Wykaz autobusów, jakie Wykonawca zamierza przeznaczyć do realizacji usługi

*

Lp.

Marka autobusu

Całkowita liczba
miejsc siedzących

Rok produkcji
autobusu

Nr rejestracyjny
autobusu

Podstawa do dysponowania wymienionymi
autobusami*

1

2

3

4

5

6

W kolumnie 5 należy wpisać formę dysponowania autobusami, np. w dyspozycji Wykonawcy, w dyspozycji innego podmiotu.
W przypadku wpisania autobusu będącego w dyspozycji innego/innych podmiotu/ów należy załączyć pisemne zobowiązanie tego/tych
podmiotu/podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywania zamówienia ,

.............................. dn. ....................
...............................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis
osoby umocowanej do dokonywania
czynności w imieniu Wykonawcy

.....................................................
pieczątka firmy
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Załącznik nr 4 do umowy

Dzienne zestawienie wykonanych kursów
Data: ………………………….

Lp.

Relacja kursu

Godzina
Godzina
zakończenia
podstawienia
kursu

Imię i nazwisko
kierowcy

Nr rejestracyjny
autobusu

Ilość km

Potwierdzenie
wykonania kursu

Uwagi

1
2
3
4
5
6
7

* odległość jednego kursu - ……. km

………………………………….
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do Umowy

……………………………., data …………….. 2018r.
FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usługi przewozów autobusowych osadzonych w Zakładzie
Karnym/Areszcie Śledczym
Zad 1.
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………
Tel.: ………………………………………………………
Fax: ………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………...
REGON: ………………………………………………………...
Nazwa i numer konta:……………………………………………………………………………………
1.Zobowiązuję się zrealizować zamówienie zgodnie z dokumentacją przetargową za cenę liczoną za 1
km przebiegu autokaru:
Netto : ………… zł (słownie: ………………………………………………………....…)
Brutto: …………zł (słownie: ………………………………………………………..…...)
w tym kwota podatku VAT wg stawki 8% …………. zł (słownie:…………………)
2. Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację Umowy wynosi:
Netto:.......................... (słownie:..............................................................................)
Brutto:.......................... (słownie:.............................................................................)
w tym kwota podatku VAT 8% .................zł (słownie.............................................)
Zad 2.
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………
Tel.: ………………………………………………………
Fax: ………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………...
REGON: ………………………………………………………...
Nazwa i numer konta:……………………………………………………………………………………
1.Zobowiązuję się zrealizować zamówienie zgodnie z dokumentacją przetargową za cenę liczoną za 1
kurs autokaru:
Netto : ………… zł (słownie: ………………………………………………………....…)

17

Brutto: …………zł (słownie: ………………………………………………………..…...)
w tym kwota podatku VAT wg stawki 8% …………. zł (słownie:…………………)
2. Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację Umowy wynosi:
Netto:.......................... (słownie:..............................................................................)
Brutto:.......................... (słownie:.............................................................................)
w tym kwota podatku VAT 8% .................zł (słownie.............................................)
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią odpowiedniej ilości sprawnych technicznie i
dopuszczonych do ruchu autobusów. Autobusy, które będą świadczyły usługę spełniają następując
wymogi:
i

1. minimalna ilość miej sc pasażerskich siedzących 30*
2. minimalna ilość miejsc pasażerskich siedzących 8*
3. czyste i estetyczne tak zewnętrznie jak i wewnętrznie,
4. w okresie zimowym sprawne i wydajne ogrzewanie,
5. w okresie letnim sprawną i wydajną klimatyzację

Podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

.............................................................

* niepotrzebne skreślić
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