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Załącznik Nr 2 

PROJEKT UMOWY 

 

Umowa Nr ……../2019 

zawarta w dniu …………… pomiędzy: 

 

Gminą Łochów z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łochowie 

Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów 

NIP 824-17-07-277, Regon 711582090, zwaną dalej Zamawiającym 

reprezentowaną przez: 

Roberta Mirosława Gołaszewskiego – Burmistrza Łochowa, 

a 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………., 

zwanym/zwaną dalej Wykonawcą 

reprezentowaną przez:  

………………………………………………………………………….. . 

wspólnie zwanymi dalej Stronami 

§ 1   
Strony zawierają umowę w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 

oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 869 ze zm.). 

§ 2   
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie uczniów do Szkoły 

Podstawowej  im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie oraz ich odwóz po zajęciach. 

a. Usługa przewozu osób będzie realizowana na trasach obejmujących miejscowości: 

Zambrzyniec , Matały, Paplin, Kalinowiec, Wólka Paplińska z wyznaczonych 

przystanków do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie i z 

powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 

2019/2020, jak również w dni, w które uczniowie będą odrabiali inne dni 

zwolnione z nauki szkolnej. 

i. Zambrzyniec Matały - 33 uczniów – 6 km od pierwszego przystanku 

ii. Paplin, Kalinowiec, Wólka Paplińska - 62 uczniów – 11 km od pierwszego 

przystanku 
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iii. Dowóz dzieci będzie się odbywał na jedną godzinę – jeden dowóz dziennie 

na godzinę 8:00, uczeń musi być dowieziony najwcześniej 30 min. przed 

rozpoczęciem zajęć. 

iv. Jeden odwóz w ciągu dnia po zajęciach zgodnie z tygodniowym rozkładem 

zajęć na rok szkolny 2019/2020 nie później niż 1 godzinę po zakończeniu 

zajęć. 

b. W okresie świadczenia usługi opiekę nad uczniami organizuje i zapewnia 

Wykonawca, 

c. Dowóz uczniów odbywał się będzie pod opieką zatrudnionych przez Wykonawcę 

opiekunów (jeden opiekun na środek transportu, przy czym opiekunem nie może 

być kierowca pojazdu), do obowiązków których będzie należało: 

i. Sprawowanie opieki nad dziećmi podczas wsiadania , przejazdu, i 

wysiadania , 

ii. Sprawdzanie listy obecności przewożonych dzieci i młodzieży 

iii. Odpowiedzialność za osoby przebywające pod ich opieką 

iv. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania opiekunów. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy (przedmiotu zamówienia), w tym zakres usług , 

zawarty jest w zaproszeniu do składania ofert. 

§ 3   
Niniejsza umowa obowiązywała będzie od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. 

§ 4   
1. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego dostosowania kursów do rozkładu 

zajęć szkolnych. 

2. Godziny dowozu i odwozu uczniów oraz liczba dowożonych i odwożonych uczniów 

mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.  

§ 5   
3. Wykonawca zobowiązany jest do punktualnego dowozu i odwozu uczniów określoną 

w § 2 trasą i na określoną godzinę, bez względu na czynniki niezależne (awarie, warunki 

atmosferyczne itp.) pojazdem ogrzewanym i w dobrym stanie technicznym. 

4. Kierowca oraz środek transportu, którym odbywać się będzie dowożenie dzieci powinien 

spełniać wszystkie wymogi określone w ustawie  z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o 

ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

5. W przypadku awarii środka transportu Wykonawca jest zobowiązany: 

a. niezwłocznie podstawić zastępczy środek transportu, tak aby czas 

oczekiwania uczniów na punktach przystankowych nie był dłuższy niż 

………..(oferowany czas podstawienia pojazdu zastępczego) minut 

licząc od godziny planowanego odjazdu, 

b. natychmiast zawiadomić dyrektora szkoły. 
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§ 6   
1. Osobą odpowiedzialną za stwierdzenie wykonania czynności oraz głównym 

dysponentem jest dyrektor szkoły, który przedstawi Wykonawcy godziny dowozów i 

odwozów oraz aktualną liczbę uczniów dojeżdżających w danym miesiącu. 

2. Na podstawie aktualnego planu lekcji, który określa godziny przywozu i odwozu 

uczniów Wykonawca będzie realizował zadanie. 

§ 7   
1. Strony ustalają, że za całość wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci 

wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości określonej w ofercie, zaakceptowanej przez 

Zamawiającego: 

……………..…….zł brutto; (słownie:………………………………………. złotych). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu umowy. 

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie 

wystawionej przez Wykonawcę miesięcznej faktury VAT, po zrealizowaniu zamówienia w 

danym miesiącu policzonej jako iloczyn ilości dni świadczenia usługi i ceny za jeden dzień 

dowożenia. 

4. Wyklucza się przedpłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem w terminie 30 dni na 

wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, zgodny z wykazem prowadzonym przez 

Ministerstwo Finansów uregulowany w art. 96 b Ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm). 

Dane do faktury: 

Nabywca: Odbiorca: 

Gmina Łochów 

ul. Aleja Pokoju 75 

07-130 Łochów 

NIP 824-17-07-277 

Centrum Usług Wspólnych  w Łochowie 

Aleja Pokoju 75, 

07-130 Łochów 

 

§ 8   

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne:  

1. Za odstąpienie od umowy z winy jednej ze stron obowiązana jest ona zapłacić karę 

w wysokości 10 % kwoty określonej w §7 umowy ust. 1. 

2. Za opóźnienie/zwłokę w rozpoczęciu świadczenia Usług, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w §7 umowy ust. 1 

za każdy dzień opóźnienia/zwłoki, 

3. Za przerwę w świadczeniu Usług, z winy/przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w §7 umowy ust. 1 

4. Za stwierdzenie rażących zaniedbań w realizacji przedmiotu Umowy, w tym w 

szczególności w przypadku trzykrotnego powtórzenia się nieprawidłowości w 
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świadczeniu Usług – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w §7 umowy 

ust. 1 

5. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy 

odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 poz. 1145). 

§ 9   
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w 

rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym 

te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

a. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

c. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, 

d. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy, 

e. zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno                   

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 

lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się                                   

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się 

z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 

naruszenia. 
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7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 

danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania 

audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli                      

w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, 

o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych 

danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są 

wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez 

Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz 

danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie 

ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 

w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych 

informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

§ 10  
17. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:  

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
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zawarcia umowy – dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej  im. Henryka 

Sienkiewicza w Kamionnie - CUW.ZC.22.2019. Odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

18. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, gdy:  

a) zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy.  

19. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11  
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, 

a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot Umowy i wysokość 

wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 

ze zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.  

2. Zmiana lub uzupełnienie postanowień Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności.  

3. Umowa podlega prawu obowiązującemu w Rzeczypospolitej Polskiej i wszelkie jej 

postanowienia będą interpretowane zgodnie z nim.  

4. Żadna ze Stron nie ma prawa przekazywać swoich praw i zobowiązań wynikających 

z Umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody drugiej Strony.  

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania Umowy, Strony będą starały się 

rozstrzygać polubownie.  

6. Roszczenia lub spory pomiędzy Stronami wynikające z Umowy lub jej dotyczące, w tym 

także na tle ważności jej zawarcia, jak również interpretacji jej postanowień, których nie 

można rozwiązać polubownie, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

7. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach – odpowiednio 

1 (jeden) egzemplarz dla Zamawiającego i 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy 

Integralną część Umowy stanowią:  

a) Zaproszenie do składania ofert 

b) Formularz Ofertowy – Załącznik Nr 1,  

 

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

   Zamawiający                           Wykonawca 


