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Załącznik nr 11a – projekt umowy 

UMOWA Nr    .     .4464.  .2018 

zawarta w dniu    …….. 2018 r. w Głuszycy, pomiędzy: 

 

Gminą Głuszyca  

ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza – Romana Głoda 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Świędrych 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a  

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

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

reprezentowanym przez: .................................. 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 

 

Umowa niniejsza została zawarta w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm) w wyniku rozstrzygnięcia przetargu 

nieograniczonego sygn. IiR.271.3.11.2018 
 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą w dniu ............... 2018 r. Zamawiający zleca, a Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania usługi pn.: „Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej 

z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2018/2019” – część I. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług przewozowych taborem przystosowanym do 

usług transportu zbiorowego w celu dowiezienia uczniów z miejsca zamieszkania do szkół i ze 

szkół do miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki uczniom w czasie przejazdu. 

3. Szczegółowy harmonogram dowozu i powrotu uczniów, opracowany przez Wykonawcę 

i zaakceptowany przez Zamawiającego, stanowi integralną część niniejszej umowy. 

 

§2 

Terminy 

1. Z uwzględnieniem zapisów § 11 niniejszej umowy Wykonawca wykona zakres przedmiotu 

umowy określonego w §1 w terminach: 

1) termin rozpoczęcia –  03 września 2018 r. 

2) termin zakończenia – 21 czerwca 2019 r. 

2. Dowóz uczniów odbywa się w dni nauki szkolnej w w/w okresie, z wyłączeniem ferii zimowych 

i wiosennych oraz innych przerw w nauce wynikających z kalendarza roku szkolnego 2018/2019. 

 

§3 

Wynagrodzenie i rozliczenie 

1. Podstawą wynagrodzenia Wykonawcy będzie ryczałtowa stawka dzienna podana w ofercie 

w wysokości............. zł netto za dzień (słownie: ................) wraz z należnym podatkiem VAT 

(...%) w wysokości ............... zł, co stanowi łącznie ................ zł brutto (słownie: ..................). 

2. Należna kwota za wykonaną usługę zostanie naliczona wg wzoru: stawka brutto za 1 dzień x ilość 

dni nauki szkolnej w danym miesiącu. 

3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie, 

z dołu po wykonaniu usługi i złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty dodatkowe wynikające ze specyfiki wykonawstwa 

usługi. 

5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi z konta Zamawiającego, w terminie do 30 dni od 

dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, zaakceptowanej przez upoważnionego 

pracownika Urzędu Miejskiego w Głuszycy. 



IiR.271.3.11.2018 

 2 

6. Za datę zapłaty faktury VAT uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Jeśli termin zapłaty faktury przypada na wolną sobotę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od 

pracy, Zamawiający może dokonać zapłaty w dniu roboczym następującym po tych dniach. 

7. Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek Wykonawcy nr rachunku 

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

8. Faktura Wykonawcy powinna być wystawiona na Gminę Głuszyca ul. Grunwaldzka 55, 58-340 

Głuszyca NIP 886-25-72-750. 

9. Strony zobowiązują się, iż nie będą cedować wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu umowy 

na osoby trzecie, za wyjątkiem ewentualnych podwykonawców. 

10. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany urzędowej 

stawki podatku od towarów i usług (VAT),o różnicę w kwocie podatku VAT. 

 

§4 

Przedstawiciele 

1. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym jest …………., nr 

tel. …………, adres e-mail ……………. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą jest 

..........................., nr tel. ……………, adres e-mail ………………. 

 

§5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że działa na podstawie zezwolenia/licencji Nr …………wydanej przez 

…………. w dniu ……………., posiada uprawnienia i spełnia wymogi formalne oraz odpowiedni 

środek transportowy, a także pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 

do wykonania niniejszej umowy zgodnie z przepisami prawa, a ponadto oświadcza, że mając na 

uwadze, iż przedmiotem umowy jest przewóz uczniów, zobowiązuje się przy jej wykonywaniu 

dołożyć szczególnej staranności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) zapewnienia przewożonym dzieciom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz 

wygód wymaganych dla pojazdów autobusowych, 

2) oznakowania pojazdów na czas przejazdu z dziećmi odpowiednimi tablicami, 

3) ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC i NNW, 

4) utrzymania pojazdu w należytym stanie technicznym, 

5) wykonywania przewozów osobiście lub przez osoby przez niego zatrudnione i mające 

odpowiednie kwalifikacje oraz ważne szkolenia z zakresu BHP, 

6) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kierowców wykonujących usługę dowozu dzieci 

i młodzieży do szkół, 

7) przeszkolenia opiekunów w zakresie przepisów BHP, 

8) dostarczenia  Zamawiającemu aktualnego rozkładu jazdy, sporządzonego po otrzymaniu ze 

szkół szczegółowego planu lekcji dzieci i młodzieży, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia 

świadczenia usługi. 

3. Wykonanie przewozów odbywać się będzie taborem transportowym Wykonawcy, do którego 

posiada tytuł prawny / taborem podmiotu trzeciego udostępnionego Wykonawcy. 

4. Wykonawca odpowiada za stan techniczny oraz właściwe warunki przewozu uczniów na 

podstawie obowiązujących w tym zakresie odrębnych przepisów. 

5. Wykonawca ma prawo i obowiązek korzystania z istniejących przystanków autobusowych, 

stanowiących własność gminy i innych ustalonych i uzgodnionych, oznakowanych miejsc 

przystankowych. 

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie przewozu na skutek sytuacji 

nieprzewidzianych (intensywne opady śniegu, zawieje itp.). 

7. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadomić o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu 

zobowiązań umownych w trakcie realizacji usługi. 

8. W razie niemożliwości wykonania przewozu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ten 

zobowiązuje się do zapewnienia transportu zastępczego o takich samych parametrach. 
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§6 

Realizacja przedmiotu zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przewożonym uczniom bezpiecznych 

i higienicznych warunków przejazdu. 

2. Pojazdy, którymi będą przewożeni uczniowie, muszą być sprawne pod względem technicznym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdów do przewożenia uczniów od następstw 

nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej i niezwłocznie przedłożyć 

Zamawiającemu kopie umów ubezpieczenia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do punktualnego i terminowego podstawienia pojazdu 

w wyznaczonych punktach odbioru dzieci, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do 

niniejszej umowy. 

5. W przypadku awarii pojazdu przeznaczonego do świadczenia usługi, Wykonawca zobowiązuje się 

do podstawienia pojazdu zastępczego w czasie nie przekraczającym …………. minut. 

6. Wykonawca przewożący uczniów autobusem zobowiązany jest oznaczyć pojazd z przodu i z tyłu 

tablicami kwadratowymi barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej, a w warunkach 

niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone lub wykonane z materiału 

odblaskowego. 

7. Kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub 

wysiadania uczniów (art. 57 Prawa o ruchu drogowym). 

8. Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia – niezależnie od kierowcy, opiekuna przewożonym 

dzieciom. Opiekunem winna być osoba dorosła, sprawna fizycznie, niekarana, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych. Wymagane jest posiadanie przez opiekunów ważnych 

zaświadczeń o ukończeniu kursu BHP Pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę zachowają 

szczególną dbałość o dobro dzieci w czasie jazdy.  

9. Zamawiający przekaże Wykonawcy imienne listy uczniów uprawnionych do dowozu. Kontroli 

uprawnień do przejazdu osób korzystających z przewozów umownych dokonuje opiekun. 

10. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia 

uczniów do autobusu do chwili przekazania ich w szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły 

do chwili opuszczenia przez uczniów autobusu na przystanku w swojej miejscowości. Za 

bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie 

do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice / prawni opiekunowie. Podczas 

dowozu opiekun odprowadza uczniów dowożonych i przekazuje ich wyznaczonemu 

nauczycielowi dyżurującemu. Podczas powrotu opiekun szkolnego autobusu odbiera uczniów od 

wyznaczonego nauczyciela i wprowadza do autobusu szkolnego zgodnie z ustalonym 

porządkiem. 

11. Do obowiązków opiekuna będzie należało w szczególności: 

1) opieka i nadzór podczas przewozu dzieci z miejsc zamieszkania do szkół, 

2) opieka i nadzór podczas przewozu dzieci ze szkół do miejsc zamieszkania, 

3) opieka i nadzór w czasie przejścia z pojazdu samochodowego do szkół oraz ze szkół do 

pojazdu samochodowego, 

4) zwracanie uwagi na zachowanie się dzieci podczas przewozu, 

5) w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej dzieciom natychmiastowe poinformowanie 

Urzędu i przewoźnika o tym fakcie, 

6)  pomoc uczniom przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu, w razie konieczności przeniesienia 

dziecka z wózka inwalidzkiego do pojazdu,  

7) opiekun odpowiada za to, aby w czasie przewozu dzieci były zabezpieczone pasami. 

12. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu 

osób. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek 

typu, w wyniku których nastąpiłyby uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna 

spowodowana działalnością Wykonawcy. 

13. Wymaga się zapewnienia, w przypadku awarii pojazdu, transportu zastępczego spełniającego 

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. 

14. Zamawiający ma prawo do organizowania kontroli (we własnym zakresie lub przez odpowiednie 

służby) autobusów wraz z pełną dokumentacją pojazdów i kierowców oraz wszystkich spraw 

związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym 
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przez Zamawiającego terminie udostępnić do kontroli środki transportu przeznaczone do 

przewozu dzieci oraz wymagane dokumenty. 

15. Wykonawca, najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi, zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu kopii umów o pracę, sporządzonych w sposób uniemożliwiający odczytanie 

danych wrażliwych, tj. adresu zamieszkania, numeru PESEL, wysokości wynagrodzenia itp., 

zawartych z ww. pracownikami, przy pomocy których będzie on realizował umowę. 

16. W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec któregokolwiek 

z pracowników realizujących zamówienie, o których mowa wyżej i zatrudnienia w jego miejsce 

innego pracownika, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii umowy 

z każdym nowym pracownikiem, mającym realizować przedmiot zamówienia. Obowiązek ten 

Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany pracownika. 

17. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych i w formie określonej przez 

Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień i/lub złożenia 

dodatkowych dokumentów w powyższym zakresie. 

18. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kierowców świadczących usługę. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

§7 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca przedmiot umowy określony w §1 wykona bez pomocy/przy pomocy 

Podwykonawców w zakresie………………………………………… (niepotrzebne skreślić). 

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. Przez kluczowe części zamówienia Zamawiający rozumie zakres obejmujący dowóz 

uczniów w niniejszym postępowaniu. 

3. Przed zawarciem umów z podwykonawcami, Wykonawca zobowiązany jest udzielić 

Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców oraz uzyskać zgodę 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć pisemną umowę z Podwykonawcą, a jej projekt 

przedstawić Zamawiającemu w terminie do 7 dni od podpisania umowy z Zamawiającym. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 

z Podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 

wyraził zgodę na zawarcie umowy. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w umowie 

z Podwykonawcą wszelkie uwagi Zamawiającego. 

6. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu 

podwykonawcy, może też, w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje 

podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania usługi lub dotrzymania 

terminów, żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. 

7. Umowa lub jej projekt powinna zawierać w szczególności zakres powierzonych usług oraz kwotę 

wynagrodzenia.  

8. Wszelkie zmiany umów z Podwykonawcą dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz zakresu 

powierzonych usług wymagają zgody Zamawiającego. 

9. Umowy z ewentualnymi Podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniechania swoich 

Podwykonawców tak, jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniechania samego 

Wykonawcy. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje 

przy pomocy Podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną. 

12. Zamawiający jest uprawniony do żądania, aby Wykonawca rozwiązał umowę z Podwykonawcą, 

jeżeli według oceny Zamawiającego, Podwykonawca wykonuje świadczenia w sposób 
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niezadowalający. Żądanie Zamawiającego powinno mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie. 

13. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawcę z dalszym 

Podwykonawcą. 

14. Wykonawca nie może przenieść swoich zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań na rzecz 

Podwykonawców, wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

15. Wykonawca zobowiązany jest regulować swoje zobowiązania wobec Podwykonawców 

terminowo. 

16. Przed uregulowaniem swoich zobowiązań finansowych Zamawiający ma prawo żądać od 

Wykonawcy potwierdzenia zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub pisemnego oświadczenia 

Podwykonawcy o otrzymanej zapłacie od Wykonawcy. 

17. Jeżeli Wykonawca nie zapłaci Podwykonawcy należnego wynagrodzenia, zgodnie 

z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i takim Podwykonawcą, 

Zamawiający będzie uprawniony, ale nie zobowiązany, do dokonania stosownej zapłaty 

bezpośrednio na rzecz takiego Podwykonawcy, jak również do dokonywania dalszych płatności 

bezpośrednio na rzecz tego Podwykonawcy. Zamawiający będzie uprawniony w takim przypadku 

do dokonania potrącenia wszelkich kwot zapłaconych Podwykonawcy, związanych z realizacją 

przedmiotowego zadania oraz ewentualnych odsetek za opóźnienia, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

§8 

Kary umowne 

1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych 

z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za opóźnienia przewozu dzieci wynikające z winy Wykonawcy, w wysokości 1,0% 

wynagrodzenia miesięcznego brutto, za każde stwierdzone opóźnienie, 

2) za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 20,0% 

wynagrodzenia miesięcznego brutto, biorąc pod uwagę miesiąc poprzedzający odstąpienie, 

3) za nieterminowe przedkładanie wymaganych dokumentów, w tym kopii umów o pracę 

i zaświadczeń o odbytych szkoleniach z zakresu BHP, w wysokości 50 zł za każdy dzień 

zwłoki i każdy stwierdzony przypadek, 

4) za opóźnienia w stosunku do deklarowanego czasu podstawienia pojazdu zastępczego 

w przypadku awarii pojazdu, w wysokości: 

a) 25,00 zł za przekroczenie deklarowanego czasu o 25%, 

b) 50,00 zł za przekroczenie deklarowanego czasu o 50%, 

c) 75,00 zł za przekroczenie deklarowanego czasu o 75%, 

d) 100,00 zł za przekroczenie deklarowanego czasu o 100% i więcej 

5) za świadczenie usługi pojazdami innymi niż zgłoszone w ofercie w wysokości 200,00 zł za 

każdy stwierdzony przypadek; Zamawiający nie naliczy kary umownej w przypadku, gdy 

Wykonawca za zgodą Zamawiającego będzie świadczył usługę innym pojazdem, nie starszym 

niż wskazany w ofercie. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od 

umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20,0% wynagrodzenia miesięcznego brutto, biorąc 

pod uwagę miesiąc poprzedzający odstąpienie. 

4. Utrata licencji lub utrata innych uprawnień do przewozu osób lub niewykonywanie bądź 

nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, daje Wykonawcy 

możliwość rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z bieżącego wynagrodzenia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu kwoty stanowiące równowartość 

wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, grzywien, odsetek, odszkodowań i innych należności lub 

opłat wynikających ze zobowiązań Zamawiającego wobec osób trzecich, a powstałych w skutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień umowy. 

7. Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy kar umownych, jeśli niedotrzymanie terminu lub 

opóźnienia w realizacji usługi nastąpią na skutek siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć 

zdarzenie zewnętrzne, wynikłe po podpisaniu umowy, którego nie można było przewidzieć, 

uniknąć ani jemu zapobiec przy zachowaniu wszelkich należytych środków, niezależnie od stron 

umowy. Zdarzeniami siły wyższej są takie zdarzenia jak: klęski żywiołowe, anomalie 



IiR.271.3.11.2018 

 6 

klimatyczne, wojny, rewolucje, zamachy stanu, akty terrorystyczne, konfiskaty, nacjonalizacje 

i inne podobne decyzje władz państwowych. 

 

§9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie: 

1) 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 może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach; 

2) gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy lub zaniechał realizacji obowiązków 

wynikających z umowy, po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji zobowiązań 

umownych ze wskazaniem terminu przystąpienia do ich realizacji. Prawo odstąpienia od 

umowy przysługuje Zamawiającemu, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego 

w wezwaniu Wykonawca nie przystąpił do realizacji obowiązków umownych;  

3) powtarzającego się niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę 

obowiązków określonych w umowie, stwierdzonego pisemnym zawiadomieniem 

Wykonawcy o dostrzeżonym naruszeniu wraz z wezwaniem do ich usunięcia. Prawo 

odstąpienia od umowy w tym przypadku przysługuje Zamawiającemu, jeżeli pomimo 

upływu terminu zawartego w wezwaniu Wykonawca nadal dopuszcza się w/w naruszenia 

obowiązków umownych.  

2. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 może nastąpić w terminie 

3 dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do przystąpienia do realizacji 

obowiązków umownych, natomiast w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 – w terminie 7 dni 

od dnia stwierdzenia, po upływie terminu wyznaczonego do usunięcia naruszenia, kolejnego, 

choćby jednokrotnego naruszenia obowiązków określonych w umowie. 
3. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy także w następujących 

przypadkach:  

1) Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:  

a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,  

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

c) Wykonawca utraci niezbędne uprawnienia do świadczenia usług transportowych, w tym 

licencję, 

d) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usługi w określonym terminie, 

e) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację usługi, 

f) czynności objęte umową, bez zgody Zamawiającego, wykonuje podmiot lub osoba inna 

niż wskazana w ofercie Wykonawcy lub umowie, 

g) Wykonawca świadczy usługi w sposób wadliwy (np. nieterminowość; spóźnienia; brak 

uprawnionych osób – kierowców lub opiekunów; świadczenie usługi pojazdami innymi 

niż podane w ofercie bez uprzedniego uzasadnionego zgłoszenia Zamawiającemu; brak 

pojazdów zastępczych w przypadku awarii itp.), 

h) zaszły okoliczności powodujące, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.  

2) Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że na 

skutek zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich 

zobowiązań umownych względem Wykonawcy.  

 

§10 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia. 

2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez 

Wykonawcę. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę zawierającego : 

1) opis propozycji zmiany, 
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2) uzasadnienie zmiany, 

3) opis wpływu zmiany na sposób dowożenia uczniów, 

4) obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy dotyczące: 

1) zmiany osób wykonujących czynności Wykonawcy, wymienionych w ofercie, pod 

warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz, że osoby te będą spełniać warunki 

opisane w SIWZ, 

2) zmiany osób biorących udział w przedsięwzięciu ze strony Zamawiającego, 

3) zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji przedmiotu umowy, na zasadach których 

Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod 

warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie 

mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy 

podwykonawca. 

4) przebiegu i długości trasy zgodnie z potrzebami organizacyjnymi, w tym wykonania usług 

uzupełniających zleconych przez Zamawiającego, 

5) rozkładu jazdy, 

6) zmiany numeru rachunku bankowego, 

7) terminu wykonania usługi, 

8) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

4. Wszystkie powyższe postanowienia niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę; nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 

5. Zmiany mogą być dokonane tylko, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy. 

6. Zmiany do umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez 

obie strony pod rygorem nieważności. 

 

§11 

Wypowiedzenie umowy ze względu na korzystanie z własnych autobusów Zamawiającego 

1. Zamawiający oświadcza, że w ramach projektu pn. „Sowiogórski Raj - budowa Centrum 

Przesiadkowego w Głuszycy”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Zamawiający złożył zamówienie na dostawę dwóch 

autobusów, którymi będą świadczone bezpłatne usługi transportu osobowego (przez wyłonionego 

w dodatkowym przetargu operatora), w tym dowóz dzieci do szkół, na terenie Gminy Głuszyca. 

Obecnie Zamawiający nie jest w stanie oszacować terminu wprowadzenia do użytku ww. 

autobusów, ani terminu pełnej gotowości do korzystania z nich, jednakże może to nastąpić 

w okresie, o którym mowa w zapisach § 2 ust. 1 niniejszej umowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy za jednomiesięcznym 

okresem wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec miesiąca) w przypadku uzyskania gotowości do 

korzystania z własnych autobusów. W związku z wypowiedzeniem niniejszej umowy ze względu 

na powyższą okoliczność Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne kary umowne względem 

Zamawiającego, roszczenia odszkodowawcze, ani też inne roszczenia.  

 

§12 

Ochrona danych osobowych 

1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone 

w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej 

„RODO”) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych 

osobowych. 



IiR.271.3.11.2018 

 8 

2. Wykonawca, zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie 

z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony 

danych osobowych.  

3. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy, jako podmiotowi 

przetwarzającemu, do przetwarzania dane osobowe, tj. zbiór „Wykaz dzieci” i poleca 

przetwarzanie tychże danych na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie, co stanowi 

udokumentowane polecenie w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit. a w zw. z art. 29 RODO.  Powierzenie 

przetwarzania następuje na czas wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1. 

4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej umowy zwykłe dane 

osobowe dotyczące następującej kategorii osób:- listę uczniów w postaci imion, nazwisk, adresu 

zamieszkania oraz numeru telefonu (opcjonalnie)- imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz 

adresu e-mail pracownika wymienionego w niniejszej umowie, wyłącznie w celu realizacji 

przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej 

Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku 

związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz 

wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych 

danych osobowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

niniejszej umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b 

RODO, danych przetwarzanych w zakresie realizacji umowy, a w szczególności nieudostępniania 

ich innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas 

trwania umowy, jak i po jej zakończeniu. 

9. Wykonawca, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga 

administratorowi 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. 

10. Wykonawca uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 

administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, zgodnie z art. 28 

ust. 3 lit. f RODO. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie 

w celu wykonania umowy oraz pozyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

12. Podwykonawca, o którym mowa powyżej, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie 

zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej umowie, w szczególności w zakresie gwarancji 

ochrony powierzonych danych osobowych. 

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez 

podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych.  

14. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może 

nastąpić jedynie na pisemne polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na 

Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W 

takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o 

tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na 

ważny interes publiczny.  

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią 

Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony 
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danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych osobom nieupoważnionym. 

16. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później 

jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie naruszenia 

poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy. Zawiadomienie to 

powinno być dokonane w formie pisemnej. Zamawiający dokumentuje wszelkie naruszenia, 

w tym okoliczności naruszenia, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze. 

17. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego jako Administratora Danych Osobowych, 

umożliwi przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania umowy, do usunięcia 

uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

18. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego udostępnia Administratorowi Danych 

Osobowych niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO. 

19. Wykonawca po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie 

regulacji umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o 

fakcie usunięcia danych. 

20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia 

naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

 

§13 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, ustawy Prawo przewozowe, ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu 

cywilnego. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby 

Zamawiającego sąd powszechny. 

3. Integralną część umowy stanowią: specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta 

Wykonawcy. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA 


