Załącznik nr 6
do Zapytania ofertowego

Umowa (projekt umowy)
zawarta w dniu ................ 2021 r. pomiędzy:
Gminą Krzywczą, reprezentowaną przez Wacława Pawłowskiego - Wójta Gminy, NIP 795-23-06-307
REGON 650900393, zwaną w dalszym tekście umowy Zamawiającym
a:
.......................................................................................... adres:......................................................................,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej przez ...................... pod nr .................; NIP: ...........................;
REGON: ...........................
reprezentowaną przez:
1.
......................................
2.
......................................
lub
(imię) …………………… (nazwisko) ………………… prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (imię)
……………….. (nazwisko) ……………………. (nazwa handlowa) …………………z siedzibą (adres prowadzonej
działalności gospodarczej) …………………………………. NIP: ........................; REGON: ........................... zwaną
w dalszym tekście umowy Wykonawcą
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy
Prawa zamówień publicznych, dokonano wyboru oferty Wykonawcy z którym zostaje zawarta niniejsza umowa.
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest dowóz dzieci i młodzieży z miejsca ich zamieszkania (z ustalonych przez
Zamawiającego w każdej miejscowości przystanków) do szkół i przedszkola na terenie Gminy Krzywcza, oraz
dowóz ze szkół i przedszkola do miejsca zamieszkania dzieci i młodzieży (do ustalonych przez Zamawiającego w
każdej miejscowości przystanków) na podstawie wystawionych biletów miesięcznych.
2. Dowóz odbywał się będzie w okresie od 01 września 2021r. do 24 czerwca 2022r. z wyłączeniem dni wolnych
zgodnie z kalendarzem roku szkolnego oraz dni ustalonych przez Zamawiającego, w godzinach umożliwiających
przybycie młodzieży i dzieci do szkoły i przedszkola nie później niż 10 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia
zajęć szkolnych i opuszczenie szkoły o ustalonej przez Zamawiającego godzinie. W przypadku odpracowywania
zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci w ten
dzień.
3. Przebieg tras dowozów uczniów jak również wyznaczone przez Zamawiającego przystanki w roku szkolnym
2021/2022 stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy.
4. Wykaz ilości uczniów dowożonych do szkół i przedszkola objętych dowozem w roku szkolnym 2020/2021
na poszczególnych trasach stanowi załącznik nr 2 do projektu umowy.
5. Rozkład jazdy dowozu dzieci na zajęcia oraz ich dowozu po zajęciach do miejsc zamieszkania stanowi załącznik
nr 3 do umowy.
6. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na:
1) skróceniu godzin nauki,
2) odpracowywaniu w sobotę zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo
wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy
lub innych przyczyn,
Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony przez Zamawiającego o zmianie terminu dowozu uczniów
na co najmniej 2 dni przed tą zmianą.
7. Dyrektorzy poszczególnych szkół i przedszkola sporządzą wykazy uprawnionych do dowozu dzieci i młodzieży
najpóźniej w terminie do 25 dnia każdego miesiąca wykazy wraz zapotrzebowaniem na bilety miesięczne zostaną
przekazane Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do wydania biletów miesięcznych Dyrektorom szkół
najpóźniej w terminie do 28 dnia każdego miesiąca.
8. Rozliczenie za zakupione bilety nastąpi na podstawie faktury wystawionej na Gminę Krzywcza, do której

9.

10.

11.
12.

Wykonawca dołącza podpisane protokoły zdawczo-odbiorcze ze szkół. Rozliczenia wykonywane będą w cyklu
miesięcznym na podstawie zestawienia biletów miesięcznych.
Realizacja usługi odbywać się będzie następującymi autobusami Wykonawcy:
a) ………………………….
b) ………………………….
Zamawiający zastrzega, że w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie godziny dowozu i odwozu uczniów, może
wystąpić konieczność zmiany trasy oraz ilość przystanków na danej trasie, czego nie można przewidzieć
w momencie zawarcia umowy.
Wykonawca z chwilą rozpoczęcia dowozu przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wyrządzone szkody i straty
podczas świadczenia usługi.
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przedstawienia Zamawiającemu aktualnego ubezpieczenia OC na
kwotę min. 100 000,00 zł.

§ 2.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia, sprawny technicznie tabor i zasoby ludzkie,
warunkujące właściwą realizację usługi.
2. Wykonawca zobowiązuje się:
1) dowieźć uczniów na określoną godzinę i zapewnić powrót zgodnie z wyznaczonymi trasami;
2) zapewnić każdemu z uczniów objętych dowozem miejsce siedzące w pojeździe;
3) zapewnić najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdu, a także odpowiednie kwalifikacje
zawodowe kierowcy, posiadających ważne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów bhp
i ppoż.;
4) pokryć szkody wynikające z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania
usługi.
3. Wykonawca zapewni w okresie trwania umowy, iż umowę będą wykonywać pracownicy wskazani w ofercie,
dokonując zmian osobowych tylko w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że przeznaczone do realizacji przedmiotu umowy autobusy są pojazdami
dopuszczonymi do ruchu, które spełniają warunki techniczne wymagane przepisami ruchu drogowego.
5. Wykonawca obowiązany jest realizować przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021
r. poz. 919 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r. poz.
450 z późn.zm.).
§ 3.
1. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad dziećmi w czasie przewozu dzieci do szkoły
i przedszkola i w drodze powrotnej.
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo przewożonych uczniów od wyznaczonego przez
Zamawiającego przystanku autobusowego do szkoły i przedszkola i z powrotem.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów wykonawca zobowiązany jest do:
1) utrzymania w dobrym stanie technicznym pojazdów, oznakowania ich oraz korzystanie z przystanków
wyznaczonych przez Zamawiającego;
2) do zapewnienia przewożonym uczniom odpowiednich warunków higienicznych;
3) zapewnienia każdemu uczniowi miejsca siedzącego w autobusie.
4. W przypadku czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych w uzasadnionych przypadkach
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny
poziom usług, powiadamiając niezwłocznie, telefonicznie o tym fakcie Zamawiającego.
5. Przez uzasadnione przypadki strony umowy rozumieją m.in. awarię techniczną pojazdu, wówczas Wykonawca
zobowiązany jest do podstawienia pojazdu zastępczego (w czasie nie dłuższym niż 20 minut) o parametrach
technicznych nie gorszych niż zaoferowany w ofercie, bez możliwości otrzymania od Zamawiającego
dodatkowego wynagrodzenia.

6. Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania przewozu w przypadku braku osoby odpowiedzialnej
za opiekę nad dziećmi podczas przewozu.
§ 4.
Wykonawca posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w zakresie przewozu
osób autobusem na terenie objętym przedmiotem zamówienia nr ……………………. wydaną w dniu
………………….. przez ………………………. aktualną na okres trwania umowy.
§ 5.
1. Przewidywana wartość usługi Wykonawcy wynosi ………….. zł netto + należny podatek VAT …………. zł =
cena brutto ………… zł (słownie brutto: ………………………. zł 00/100.)
2. Faktyczne wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie stanowiło iloczyn ilości miesięcznie dowożonych dzieci
oraz uczniów i ceny biletu miesięcznego pomnożonej razy okres realizacji zamówienia (10 miesięcy).
3. Miesięczne wynagrodzenie wykonawcy stanowiło będzie iloczyn ilości miesięcznie dowożonych dzieci
oraz uczniów i ceny biletu miesięcznego.
4. Zaoferowana przez Wykonawcę cena jednostkowa brutto za jeden bilet miesięczny ustalona zostaje na okres
trwania umowy i nie będzie w żadnym wypadku przedmiotem zmian.
§ 6.
1. Zapłata należności za wykonany przedmiot zamówienia następować będzie miesięcznie w formie przelewu
na konto Wykonawcy: nr …………………………….. na podstawie przedłożonej i prawidłowo wystawionej
faktury VAT wraz z dołączonym każdorazowo i podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym z każdej ze szkół.
2. Ustala się termin płatności faktur do 30 dni od daty ich prawidłowego wystawienia skutecznego doręczenia
wraz z załącznikami do Zamawiającego.
§ 7.
1. W okresie, gdy temperatura na zewnątrz pojazdu będzie niższa niż +10°C, Wykonawca zobowiązany jest
do ogrzewania pojazdu bez dodatkowego wynagrodzenia.
2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałej, przed rozpoczęciem
przewozu lub w czasie jego wykonywania, okoliczności uniemożliwiające jego wykonywanie zgodnie z umową
oraz zapewnić bez dodatkowej opłaty przewóz do miejsca przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych
środków transportowych.
3. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w ust. 2 Zamawiający uprawniony jest do zlecenia osobom
trzecim wykonanie przewozów na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. W razie zaistnienia wypadku Wykonawca ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy, zabezpieczyć miejsce
wypadku, powiadomić właściwe służby oraz dyrekcję szkoły i Zamawiającego.
§ 8.
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 01 września 2021 roku do 24 czerwca 2022
roku.
2. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w każdym czasie w przypadku stwierdzenia realizacji
usługi przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy. Przepis § 11 ust. 2 stosuje
się odpowiednio.
3. W sytuacji o której mowa w ust. 2 zastosowanie będzie miał § 9 ust. 3 pkt 1 lit. c niniejszej umowy.
§ 9.
1. Wykonawca odpowiada za szkodę, jaką poniósł Zamawiający wskutek opóźnienia lub odwołania kursu
ustalonego w harmonogramie dowozu, jeżeli szkoda powstała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca odpowiada za przewożone rzeczy pasażerów w przypadku ich uszkodzenia lub utraty w czasie
przewozu lub w okolicznościach pozostających w związku z przewozem.
3. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne w następujących przypadkach

i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) 500,00 zł /pięćset zł/ za każdy niewykonany kurs;
b) 50,00 zł /pięćdziesiąt zł/ za każde rozpoczęte 30 minut opóźnienia przewozu w danym kursie
lub nie wykonanie całej bądź części trasy;
c) 30 000,00 zł/trzydzieści tysięcy zł/ w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy;
2) kary, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a), lit. b) i lit. c) będą potrącane z najbliższej faktury Wykonawcy
przedstawionej do zapłaty;
3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego w wysokości 30 000,00 zł /trzydzieści tysięcy zł/.
4. Jeżeli kara umowna nie wystarczy na pokrycie danej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 10.
Zamawiającemu przysługuje prawo kontrolowania sposobu realizacji zadania.
§ 11.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w trybie natychmiastowym w następujących
okolicznościach:
1) w razie wykonywania usług przewozowych w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu przewożonych
uczniów;
2) realizacji usługi niezgodnie z niniejszą umową i zapytaniem ofertowym a w szczególności:
a) nie realizowanie przewozu na którejkolwiek trasie bez uzasadnionej przyczyny i bez uzgodnienia
z Zamawiającym;
b) wysadzenie ucznia z autobusu w miejscu innym niż przystanek autobusowy bądź szkoła, przedszkole;
c) pozostawienie ucznia/uczniów w szkole, przedszkolu – nie odwiezienie ze szkoły do domu, z winy
Wykonawcy, w przypadku odjazdu autobusu niezgodnie z rozkładem jazdy,
d) W razie utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania usług przewozowych,
Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym.
2. Ocena okoliczności, o których mowa w ust. 1 należy do Zamawiającego.
3. W przypadku rozwiązania umowy w związku z wystąpieniem okoliczności o których mowa w ust. 1 i 2 przepisy
§ 9 ust. 3 pkt 1 lit. c stosuje się odpowiednio.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

§ 12.
Zamawiający (Administrator Danych) powierza Wykonawcy (Procesorowi) przetwarzanie danych osobowych
niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy.
Kategoria osób, których dane dotyczą, to uczniowie szkół i przedszkola z terenu Gminy Krzywcza, których dane
znajdują się w zbiorach administrowanych przez Administratora Danych.
Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji Umowy tj. imiona i nazwiska,
adresy zamieszkania, nr PESEL przewożonych uczniów,
Charakter i cel przetwarzania wynikają z zakresu realizacji obowiązków wskazanych w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca ma prawo dostępu do danych osobowych będących przedmiotem niniejszej Umowy
oraz do wykonywania na danych osobowych zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych operacji
przetwarzania uzasadnionych i niezbędnych dla realizacji usług będących przedmiotem danej Umowy głównej,
w związku z którą następuje przetwarzanie danych osobowych, i które mogą obejmować przechowywanie,
adaptowanie lub modyfikowanie, aktualizację, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez
przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie,
archiwizowanie.
Powierzenie przetwarzania danych jest nieodpłatne.

7. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych spełniało
wymogi RODO (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 -Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1,) i chroniło
prawa osób, których dane dotyczą, w tym środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo
przetwarzania, o których mowa w art. 32 RODO;
2) pomagać Zamawiającemu w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;
3) przekazywać Zamawiającemu informacje oraz wykonywać jego polecenia dotyczące stosowanych środków
zabezpieczania powierzonych danych osobowych, przypadków naruszenia ochrony danych osobowych
będących przedmiotem Umowy oraz zawiadamiania o tym organu nadzorczego lub osób, których dane
osobowe dotyczą, przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych, oraz przeprowadzania uprzednich
konsultacji z organem nadzorczym i wdrożenia zaleceń organu;
4) przekazywać Zamawiającemu, w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia, informacje o naruszeniu ochrony
powierzonych Wykonawcy, danych osobowych, w tym informacje niezbędne Zamawiającemu do zgłoszenia
naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu, o którym mowa w art. 33 ust. 3 RODO, zgłoszenie takie
powinno odbywać się na adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych u Zamawiającego, e-mail:
surowkalegal@surowka-legal.pl lub nr tel 606 977 407;
5) pomagać Zamawiającemu, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz na podstawie
odrębnych ustaleń, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą,
w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO;
6) niezwłocznie informować Zamawiającego jeżeli zdaniem Wykonawcy wydane mu polecenie stanowi
naruszenie RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych;
7) stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ
doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych,
w szczególności w zakresie stosowania RODO;
8) do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także
po rozwiązaniu Umowy, oraz zobowiązuje się zapewnić, aby jego pracownicy oraz inne osoby upoważnione
do przetwarzania powierzonych danych osobowych, zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych
osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu Umowy;
9) do zwrotu powierzonych baz danych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wypowiedzenia, rozwiązania
lub wygaśnięcia Umowy, oraz późniejszego trwałego usunięcia wszystkich przetwarzanych danych
osobowych;
10) do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że nie posiada
żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone na mocy niniejszej umowy;
11) nie powierzania danych osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom,
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza, że posiada informacje wynikające z obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania
jego danych osobowych przez Administratora Danych.
9. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie kontroli zgodności
z przepisami UODO i RODO oraz postanowieniami niniejszej Umowy w miejscach w których są one przetwarzana,
w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.
10. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia
danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez
Zamawiającego lub przez podmiot przez niego upoważniony.
§ 13
1. Zmiana umowy następuje za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca nie może pod rygorem nieważności bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności,
przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

§ 14.
W sprawach, które nie zostały uregulowane treścią niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu
Cywilnego.
§ 15.
Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§ 16.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 17.
Wykaz załączników do umowy:
3. Rozkład jazdy dowozu dzieci na zajęcia oraz ich odwozu po zajęciach i dowozu do miejsc zamieszkania.
4. Przebieg tras dowozów i odwozów jak również wyznaczone przez Zamawiającego przystanki na rok szkolny
2021/2022.
5. Wykaz ilości uczniów dowożonych do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2021/2022.
6. Oferta Wykonawcy wraz z Zapytaniem Ofertowym.

Zamawiający
……………………………………………………

Wykonawca
……………………………………………

