
Załącznik nr 5 do SIWZ 
Wzór  

UMOWA Nr ………………. 
zawarta w dniu …………………... w Przywidzu 

pomiędzy: 
 
Nabywcą Gminą Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz NIP 591 12 92 435 Odbiorca Urząd 
Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną 
przez Marka Zimakowskiego – Wójta Gminy Przywidz 
 
oraz 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….., 
zwanym dalej Wykonawcą 
 

 
§1. 

Przedmiot umowy 
1. Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o oznaczeniu numer RO.Z 271. 
1.2018. 
2. Przedmiot umowy dotyczy wykonania: 
1 Organizacja transportu uczniów do placówek oświatowych Gminy Przywidz poprzez zakup 

biletów miesięcznych,  

2) wszelkich formalności wymaganych przepisami prawa, umożliwiających Wykonawcy świadczenie 

usługi, w szczególności utworzenie rozkładów jazdy, linii, zgodnie z potrzebami Zamawiającego 

uwzględniając warunki podane w SIWZ i uzyskanie odpowiednich wymaganych prawem dokumentów 

3. Wykonawca oświadcza, że będzie wykonywał usługę przewozu na podstawie aktualnych zezwoleń 
na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym wydanych zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. 
4. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z umową, wytycznymi Zamawiającego, 
zapisami SIWZ i załączników oraz ofertą Wykonawcy. 
5. Z uwagi na wymogi SIWZ w zakresie rozmiaru świadczonej usługi, Wykonawca oświadcza, że nie 
jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 
§2. 

Termin wykonania przedmiotu umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu umowy w terminie od dnia podpisania 
umowy do 28.06.2019 roku. Dowóz i odwóz uczniów należy zapewnić w dni nauki szkolnej 
przewidziane organizacją roku szkolnego określonego przez Ministra Edukacji Narodowej oraz 
zmianami ustalonymi decyzją dyrektorów szkół w okresie od 12.02.2018 r. do 28.06.2019  r.  
2. Zakup biletów miesięcznych obejmuje okres 18 miesięcy we wszystkie dni nauki szkolnej. Dowóz 
uczniów do szkół odbywać się będzie we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt 
narodowych i kościelnych, lub dni ogłoszonych przez Ministra Edukacji Narodowej jako dni wolne od 
nauki oraz dni wolnych wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
organizacji roku szkolnego. 

 
§3. 

1. Wykonawca oświadcza, że następujący zakres niniejszej umowy wykona za pomocą 
podwykonawców: ……………………………………………………………………………………………..….. 
2. Każdorazowe zlecenie wykonania usług objętych umową Podwykonawcy uzależnione jest od 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą  
i Podwykonawcą. 
3. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od daty 
doręczenia przez Wykonawcę umowy lub projektu umowy z Podwykonawcą wraz z dokumentacją 
określającą zakres zlecanych usług poczytuje się za wyrażenie zgody na jej zawarcie. 



4. W przypadku zlecania przez Podwykonawcę wykonania usług objętych zakresem umowy innemu 
Podwykonawcy postanowienia ust. 2 i 3 mają odpowiednie zastosowanie. 
5. Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu oświadczenia wszystkich 
Podwykonawców o tym, że wszelkie płatności Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi  
z nimi umowami i nie zalega wobec nich z należnościami z tytułu realizacji zleconych usług objętych 
umową. W związku z tym zrzekają się oni z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń 
w stosunku do Zamawiającego. 
6. W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są przez Podwykonawcę (Podwykonawców), 
który nie został ujawniony przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do wstrzymania Wykonawcy 
zapłaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia oświadczenia od tego Podwykonawcy 
(Podwykonawców) o treści określonej w ust.5  

§4. 
Obowiązki stron 

1. Strony umowy są zobowiązane do wzajemnej współpracy na rzecz osiągnięcia celu, dla którego 
umowa jest realizowana. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) zapoznanie się z miejscem prowadzenia usług, 
2) wykonanie usługi stosując się do wymagań Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, 
3) ubezpieczenia przewożonych uczniów od wszelkich szkód i nieszczęśliwych wypadków powstałych 
podczas przewozu i w związku z przewozem oraz zapewnienia uczniom bezpiecznego przewozu, tzn. 
odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny, 
4) przyjęcia na siebie, z chwilą wejścia uczniów do autobusu, pełnej odpowiedzialność za ich 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
5) zapewnienia pierwszeństwa przewozu uczniom posiadającym bilety miesięczne zakupione przez 
Gminę Przywidz, 
6) posiadania przez cały okres trwania umowy aktualnej umowy ubezpieczenia z tytułu ryzyka i od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł 
oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 z 
7) realizowanie usługi za pomocą ubezpieczonych i sprawnych autobusów, spełniających wymagania 
obowiązujących przepisów prawa, obsługiwanego przez osoby posiadające wymagane prawem 
uprawnienia, zapewnienie przez cały okres trwania umowy fachowych pracowników oraz sprawnych 
autobusów w ilości odpowiadającej co najmniej zakresowi zamówienia, zapewniającej bezpieczne i 
terminowe dowozy uczniów, 
8) w przypadku awarii pojazdu zapewnienia na swój koszt pojazdu zastępczego. Pojazd zastępczy 
musi być podstawiony w ciągu 40 minut od zgłoszenia przez kierowcę awarii i musi odpowiadać 
swoimi parametrami wymogom postawionym w SIWZ dla pojazdów świadczących usługę. 
9) dostarczanie na wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni od wezwania dokumentów dot., w celu 
potwierdzania, że usługa realizowana jest zgodnie z zapisami umowy, 
10) dostarczenie do danej placówki oświatowej zamawianą ilość biletów najpóźniej do 20 dnia 
miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który zakupiono bilety. Doręczenie biletów dyrektorom 
placówek oświatowych nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, zawierającego ilości 
wystawionych na podstawie zapotrzebowania Zamawiającego biletów oraz cen jednostkowych 
podanych w ofercie przekazanych biletów, przygotowanego przez Wykonawcę, a następnie 
podpisanego przez dyrektora danej placówki lub osobę przez niego upoważnioną i Wykonawcę. 
 
11) nieopłatnego umożliwienia przebywania opiekunek na trasach przejazdu w pojazdach Wykonawcy 
12) zapewnienia w okresach zimowych ogrzewania pojazdów. 
 
3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych  
z wykonywaniem usług – tj. kierowców. Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania usług 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu pisemną listę pracowników zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę wykonujących czynności o których mowa w zdaniu poprzednim zawierającą 
imiona i nazwiska tych osób oraz rodzaj czynności wykonywanych przez tych pracowników. Powyższa 
lista zawierać będzie również imiona i nazwiska oraz rodzaj czynności wykonywanych przez 
pracowników podwykonawcy lub dalszych podwykonawców ze wskazaniem przez którego 
podwykonawcę, dalszego podwykonawcę dany pracownik jest zatrudniony. W przypadku gdy 
czynności o których mowa wyżej wykonywane będą przez innych pracowników, niewskazanych na 
powyższej liście, Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem tych pracowników do pracy 



do przedstawienia Zamawiającemu zaktualizowanej listy pracowników. Zamawiający uprawniony jest 
do przeprowadzenia w każdym czasie, podczas realizacji umowy niezapowiedzianej kontroli, w 
zakresie czy czynności, o których mowa w niniejszym ustępie wykonywane są przez osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę.   

 
§5. 

Wynagrodzenie i sposób płatności 
1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi łącznie  
z podatkiem VAT: ……………………..0 zł (słownie: …………………………………………. gr.) zgodnie 
z ofertą Wykonawcy. Wynagrodzenie uwzględnia podatek VAT wg stawki:…..%. 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbędnie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy wprost lub pośrednio określone niniejszą umową. 
3. Z uwagi na możliwość zmiany potrzeb w trakcie realizacji niniejszej umowy, ilości biletów mogą 
ulegać zmianie. Wobec powyższego Zamawiający może zmienić zakres umowy i wysokość 
wynagrodzenia maksymalnie o 20 % przy zastosowaniu ceny jednostkowej podanej w ofercie. 
4. Rozliczenie umowy nastąpi na podstawie rzeczywistych ilości dostarczonych na podstawie 
zapotrzebowania Zamawiającego biletów za dany miesiąc oraz ceny jednostkowej podanej w ofercie. 
Cena jednostkowa za wykonanie przedmiotu umowy (za 1 bilet miesięczny) łącznie z obowiązującym 
podatkiem VAT podana w ofercie wynosi: ………………………………..zł. 
5. Cena jednostkowa określona w ust. 4 będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy 
6. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku 
wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3, w tym żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % 
ceny, o której mowa w ust. 1. 
7. Zamawiający jest uprawniony do żądania odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia w przypadku, 
gdy przedmiot umowy nie będzie realizowany zgodnie z zapisami umowy. 

 
§6. 

Sposób płatności 
1. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności jest protokół odbioru podpisany przez strony, 
oświadczenie podwykonawców, o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy, oraz faktura VAT. 
2. Faktury będzie wystawiona na Nabywca: Gmina Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, NIP 

591 12 92 435 Odbiorca Urząd Gminy Przywidz ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz. 

3. Płatność będzie dokonana w ciągu 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury wystawionej w 
cyklu miesięcznym, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, na konto Wykonawcy 
nr………………………………………………………………… 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 
realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. 

 
§7. 

Kary umowne i potrącenia 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia 
brutto określonego w §5 ust. 1. 
2) za każdorazowe niewykonanie jednego dowozu uczniów do szkoły w dniu nauki szkolnej  
w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1. 
3) za każdorazowe niewykonanie jednego odwozu uczniów ze szkoły do ich miejsca zamieszkania  
w konkretnym dniu nauki szkolnej w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1. 
4) za każdorazowe niewynikające z warunków drogowych opóźnienie powyżej 15 minut lub odjazd 
przed czasem w stosunku do obowiązującego rozkładu jazdy Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 100 zł. Opóźnienie powyżej 40 minut w stosunku do rozkładu jazdy uznane będzie za 
niewykonanie dowozu lub odwozu. 
5) za każdy przypadek:  

a) dopuszczenia do wykonywania umowy przez kierowcę na innej podstawie niż umowa o 
pracę,  
b) dopuszczenia do wykonywania umowy przez kierowcę niewskazanego zgodnie z § 4 ust. 3, 
c) niedostarczenia lub braku aktualizacji listy pracowników,  

- karę umowną w wysokości 1 000 zł, za każdy dzień utrzymywania się stanu niezgodnego z umową.  
2. W razie zaprzestania świadczenia usług lub nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia 
usług przewozowych w terminie określonym w §2 ust. 1 lub nie podstawienia w czasie awarii w 
terminie określonym w § 4 ust. 2 pkt 8 pojazdu zastępczego Zamawiający ma prawo do powierzenia 



wykonania usług przewozu uczniów innemu Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty 
całości kosztów związanych z wykonaniem przewozów zastępczych. 
3. Zamawiający ma prawo potrącić bez zgody Przewoźnika należne kary umowne wraz z odsetkami 
ustawowymi za zwłokę od tych kar z wynagrodzenia Wykonawcy. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

 
§8. 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
2) gdy została ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wykreślenie go z rejestru, 
3) gdy został wydany nakaz zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania niniejszej umowy, 
4) jeżeli Wykonawca nie wykonał formalności określonych w § 1 ust. 2 pkt. 2 w wymaganym terminie, 
5) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął przewozów do którejkolwiek szkoły na terenie gminy, pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
6) jeżeli Wykonawca przerwał przewozy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy 
niż dwa dni do którejkolwiek szkoły na terenie gminy, 
7) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że autobusy podstawione do przewozu uczniów, 
bądź też kierowcy upoważnieni do ich obsługi, powodują zagrożenie dla zdrowia przewożonych 
uczniów oraz osób trzecich lub nie spełniają warunków określonych w umowie, 
8) w przypadku nierealizowania usługi zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego rozkładem 
jazdy i wykazem tras, 
9) w przypadku braku określonego w umowie ubezpieczenia, 
10) w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania usług przewozowych, 
cofnięcia, upływu ważności lub utraty licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, 
cofnięcia, upływu ważności, lub utraty dokumentu, na podstawie którego Wykonawca jest uprawniony 
do świadczenia usług przewozu osób na terenie Gminy Przywidz na trasach objętych niniejszym 
zamówieniem, 
11) jeśli Wykonawca realizuje przedmiotu umowy niezgodnie z zapisami umowy lub nienależycie 
wykonuje swoje zobowiązania umowne – pod warunkiem bezskutecznego upływu terminu 
wyznaczonego Wykonawcy do usunięcia wskazanych naruszeń,  
12) w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących regulujących zasady organizacji 
publicznego transportu drogowego – w zakresie objętym niniejszą umową.  
2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi podstawy 
dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego 
przekraczających wartość wykonanych robót na dzień odstąpienia od umowy. 
3. Odstępujący od umowy Wykonawca jest obowiązany naprawić Zamawiającemu spowodowaną tym 
szkodę chyba, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu faktycznego wykonania części umowy. 
5. Strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku takiej zmiany przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, które spowodują, że przewozy w ramach których przewoźnik 
wykonuje dowóz i odwóz dzieci do szkół na podstawie miesięcznych biletów ulgowych, przestaną 
mieć charakter przewozów użyteczności publicznej, w ramach których zastosowanie mają 
uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, a koszty związane 
z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów pokrywane są z 
budżetu państwa. W takim wypadku strony uznają, że umowa ulegnie rozwiązaniu z przyczyn nie 
dotyczących żadnej ze stron, a strony zrzekają się wzajemnie wszelkich roszczeń z tytułu 
ewentualnego rozwiązania umowy. 

§9. 
Zmiany umowy 

1. Strony dopuszczają wprowadzanie istotnych zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w opisanym niżej 
zakresie: 
1) terminu realizacji przedmiotu umowy, który może ulec przedłużeniu w uzasadnionych przypadkach 
takich jak: zmiany planów lekcji, z powodu okoliczności będących działaniem siły wyższej, 
wstrzymanie przewozów przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 



2) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia, 
3) zmiany zakresu przedmiotu umowy jeżeli będzie to uzasadnione dla prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy lub uzyskania założonego efektu, w tym.: zmiany ilości biletów, zmiany rodzaju 
poszczególnych biletów w zależności od potrzeb (bilety jednostronne), zmiany trasy i godzin 
przejazdów, w tym możliwość przesunięcia dni i godzin dowozów i odwozów z powodu tzw. 
„odrabiania”, bądź skrócenia w danym dniu lekcji, a także zmniejszenia lub zwiększenia liczby dni 
dowozów w danym miesiącu w zależności od programu danej szkoły. 
4) zmiany trasy przejazdów spowodowanej czynnikami zewnętrznymi, m.in. warunkami drogowymi, 
5) innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, 
przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego, 
6) z powodu okoliczności będących następstwem siły wyższej. 
7) zmiany stawki podatku od towarów i usług,  
8) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 
847),  
9) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  
2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt 7 wartość netto wynagrodzenia netto nie zmieni się 
a określona w aneksie wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  
3. W przypadku zmian określonych w ust 1 pkt 8 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikająca ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.  
4. W przypadku zmian określonych w ust 1 pkt 9 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo  ponieść w 
celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.  
5. Zmiana umowy może być dokonana na pisemny uzasadniony wniosek Strony. 
6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 

§10. 
 

Ochrona danych 
1. W ramach umowy Zamawiający jako Administrator, zgodnie z art. 28 ust. 3 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) zwanym dalej „RODO”, 
powierza Wykonawcy (dalej Procesorowi danych, Podmiotowi przetwarzającemu zgodnie z art. 28 
RODO) czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych.  
2. Zamawiający powierza czynności przetwarzania danych osobowych uczniów korzystających z 
transportu.   
3. Zakres powierzonych danych/czynności obejmuje: odbieranie, przechowywanie i wystawianie 
biletów w oparciu o przekazane dane osobowe w zakresie: imion, nazwisk, adresów zamieszkania 
oraz tras przejazdu.  
4. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie 
określonych odpowiednio w ust. 2 i 3. 
5. Wykonawca informuje Zamawiającego przed rozpoczęciem przetwarzania danych o realizacji 
ewentualnego obowiązku prawnego polegającego na przekazaniu danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a RODO. 
6. Wykonawca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały 
się do zachowania ich tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi 
zachowania tajemnicy, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b RODO. 
7. Wykonawca oświadcza, że podjął środki zabezpieczające, wymagane na mocy art. 32 RODO, 
zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. c RODO.  
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań 
wymienionych w ust. 4, 6 i 7, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO. 



9. Wykonawca pomaga Zamawiającego poprzez uzgodnione, wskazane w załączniku nr 1, środki 
techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane 
dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. e RODO. 
10. Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. f RODO, Wykonawca uczestniczy w realizacji obowiązków 
Zamawiającego, określonych w art. 32–36 RODO, zobowiązując się do przestrzegania opisanych w 
tych przepisach zasad przetwarzania i ochrony powierzonych danych oraz do informowania 
Zamawiającego o wszystkich ryzykach, zagrożeniach i naruszeniach zasad przetwarzania 
powierzonych danych osobowych.  
11. Zamawiający zastrzega sobie wyrażenie zgody w każdym przypadku dalszego powierzenia 
przetwarzania, a Wykonawca przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu 
przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO. 
12. Wykonawca zobowiązuje się protokolarnie zwrócić lub trwale usunąć wszelkie powierzone do 
przetwarzania dane osobowe w terminie 14 dni od zakończenia/rozwiązania umowy, a jeden z 
podpisanych egzemplarzy protokołu zwrotu/usunięcia danych przekazać Zamawiającego, zgodnie z 
art. 28 ust. 3 lit. g RODO. 

 
 

§11. 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
2. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem 
niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. 
3. Wszelka korespondencja wysłana przez Zamawiającego do Wykonawcy na adres wskazany  
w niniejszej umowie będzie traktowana za skuteczną. 
4. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym   jest  …........................ 
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest  ….......................... 
5. Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą jako adresy do 
doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy. 
6. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest 
niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie 
upoważnia drugą Stronę do przyjęcia domniemania, że wysłana przesyłka listowa polecona zostanie 
doręczona w ciągu trzech dni od daty wysłania. Skutek doręczenia będzie miał również zwrot wysłanej 
poleconej przesyłki pocztowej z adnotacją poczty typu: „Nie podjęto w terminie”, „Adresat wyprowadził 
się” itp. 
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny.  
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
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