Załącznik Nr 3
do zapytania ofertowego
Wzór umowy
UMOWA NR …/ZP/2021

zawarta w dniu ……………… r. w Modliborzycach pomiędzy:
Gminą Modliborzyce
ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce,
Regon: 830 409 608, NIP:862-157-63-44
reprezentowaną przez Pana Witolda Kowalika – Burmistrza Modliborzyc,
działającego przy kontrasygnacie Pani Barbary Jarosz - Skarbnika Gminy
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
………………………..
Regon: ……….., NIP: ……………….
reprezentowany przez: …………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w przeprowadzonym postępowaniu znak sprawy: INW.271.2.4.2021, na podstawie art. 2
ust. 1 pkt 1 PZP ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1129 z późn. zm oraz art. 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest zadanie pod nazwą: „Dowóz uczniów do szkół na
terenie gminy Modliborzyce w roku szkolnym 2021/2022”.
2. Zamówienie polega na świadczeniu usługi przez Wykonawcę, na rzecz
Zamawiającego w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych
położonych na terenie gminy Modliborzyce, z miejsca ich zamieszkania do
placówek oświatowych i ich odwiezienie po zajęciach z powrotem do przystanków
zlokalizowanych na trasie dowozu.
3. Usługa świadczona będzie w formie zakupu biletów miesięcznych, w okresie od
1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r. w dni nauki szkolnej przyjmując
organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432
ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603 ze zm.).
W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć,
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy
ustalonym przez Zamawiającego.
4. Zamówienie nie będzie realizowane w ewentualnych okresach zamknięcia szkół
związanych z epidemią COVID-19, a co za tym idzie, Wykonawcy nie będzie
przysługiwać wynagrodzenie w tychże okresach.
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5. Przedmiot umowy obejmuje następujące szkoły:
L.p

Nazwa szkoły

Nazwa miejscowości
(kursu)

Liczba uczniów
dowożonych do
szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego w Zespole Szkół
w Modliborzycach
ul. Ogrodowa 6
23-310 Modliborzyce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Słupie
Wolica Druga
Wolica Druga (Kopaniny)
Wolica Pierwsza
Wolica Kolonia
Wolica Kolonia (Folwark)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ciechocin (obok posesji P. Matysiaka)
Majdan
Michałówka
Zarajec
Felinów
Stojeszyn Drugi
Kolonia Zamek
Kolonia Zamek (Janówek)
Wojciechów
Wojciechów-Kolonia
RAZEM

Wolica Kolonia (przystanek droga
gminna nr 108742L)

1
1
1
12
10
4
9
2
18
5
2
2
1
16
6
1
4
95

Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych – godz. 8:00
Zakończenie zajęć lekcyjnych – godz. 14:25

Należy uwzględnić dodatkowy kurs dowózu uczniów z miejscowości Wolica Pierwsza
i Wolica Druga ok. godz. 7:30 i odwózu uczniów ok. godz. 13:15.
Dowóz uczniów z miejscowości Majdan należy zaplanować o godz. 7:25 – 7:30.
Ponadto należy uwzględnić dwukrotne odwiezienie uczniów po zajęciach lekcyjnych z
miejscowości: Michałówka, Zarajec, Majdan, Wolica Pierwsza, Wolica Druga, Wolica
Druga (Kopaniny), Wolica Kolonia, Felinów, Ciechocin (obok posesji p. Matysiaka),
Stojeszyn Drugi, Kolonia Zamek -Kopce, Wojciechów, Wojciechów-Kolonia.

Odwozy będą się odbywać około godz. 12:40 i godz. 14:35
Dodatkowo należy odwieźć uczniów do miejscowości Wolica Kolonia, Wolica Druga
(Kopaniny) ok. godz. 13:45.
Samorządowe Przedszkole
w Modliborzycach
ul. Piłsudskiego 16
23-310 Modliborzyce
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wolica Pierwsza
Majdan

Wolica Druga
Wolica Kolonia
Słupie
Wierzchowiska Pierwsze
RAZEM

Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych – godz. 8:00
Zakończenie zajęć lekcyjnych – godz. 14:25
Należy uwzględnić dwukrotne odwiezienie dzieci po zajęciach z miejscowości:
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1
2
1
3
1
1
9

Wolica Pierwsza,

Majdan, Wolica Druga, Wolica Kolonia, Słupie, Wierzchowiska Pierwsze.
Odwozy będą się odbywać ok. godz. 12:40 i godz. 14:35
Zespół Placówek Oświatowych
im. Jana Pawła II
w Stojeszynie Pierwszym
Stojeszyn Pierwszy 5
23-310 Modliborzyce
1.
Felinów
6
2.
Stojeszyn Kolonia
1
RAZEM
7
Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych – godz. 8:00
Zakończenie zajęć lekcyjnych – godz. 14:25
Należy uwzględnić dwukrotne odwiezienie uczniów po zajęciach lekcyjnych z miejscowości: Stojeszyn
Kolonia i Felinów.
Odwozy będą się odbywać ok. godz. 12:40 i godz. 14:35
Zespół Szkół
im. Jana Kochanowskiego
w Wierzchowiskach Drugich
23-310 Modliborzyce
1.
Wierzchowiska Pierwsze – Kamienna
7
Góra
2.
Wierzchowiska Pierwsze - Zamłynie
1
3.
Wierzchowiska Drugie
7
4.
Pasieka
11
5.
Węgliska
10
6.
Wolica Pierwsza
3
RAZEM

39

Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych – godz. 8:30
Zakończenie zajęć lekcyjnych – godz. 15:40

Należy uwzględnić dwukrotne odwiezienie uczniów po zajęciach lekcyjnych
z miejscowości: Pasieka, Wierzchowiska Drugie, Wierzchowiska Pierwsze (Kamienna
Góra, Zamłynie)Węgliska, Wolica Pierwsza
Odwozy będą się odbywać ok. godz. 14:05 i godz. 15:35
6. Przez pojęcie „dowóz uczniów” rozumie się jednokrotne dowiezienie uczniów oraz
jednokrotne odwiezienie uczniów na wszystkich trasach. Dowozy muszą odbywać
się w taki sposób aby wszyscy uczniowie dotarli do szkoły przed rozpoczęciem
zajęć i zostali odwiezieni bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych w
szkołach.
7. Rozkład jazdy opracowuje Wykonawca, po uzgodnieniu z Dyrekcją poszczególnych
szkół. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin dowozu oraz ilości
przewożonych uczniów. Liczba osób dojeżdżających może ulec zmianie.
8. Liczba uczniów korzystających z transportu może ulegać okresowemu
zwiększeniu lub zmniejszeniu, co nie będzie miało wpływu na cenę biletu
miesięcznego.
9. Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia dni i godzin dowozów z powodu
tzw. „odrabiania”, a także zmniejszenia lub zwiększenia liczby dni dowozu w
danym miesiącu m.in. w zależności od programu danej szkoły.
10. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia sprawował będzie opiekę nad
uczniami w trakcie ich dowozu do szkół/przedszkola oraz w drodze powrotnej.
Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia opiekuna dzieci podczas przewozu
do szkół. Opieka musi być sprawowana przez osobę inną niż kierowca pojazdu.
Wykonawca sporządzi i dostarczy wykaz osób sprawujących opiekę nad uczniami.
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11. W przypadku awarii pojazdu przewożącego dzieci Wykonawca zobowiązuje się
zapewnić inny, sprawny technicznie pojazd, tak aby dowozy przebiegły bez
zakłóceń. Czas zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w razie zaistnienia ww.
awarii nie powinien przekraczać 2 godzin.
12. Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi wynikającej z niniejszej umowy
innej osobie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
13. Autobusy zatrzymywać się będą na wyznaczonych przystankach autobusowych
zlokalizowanych na trasie przebiegu autobusów, przystanki autobusowe będą
wyposażone w informacje o ich kursowaniu, a z autobusów przewożących uczniów
w miarę wolnych miejsc korzystać będą mogli na ogólnych zasadach i inni
mieszkańcy miejscowości przez które autobus będzie kursował.
14. Transport uczniów do szkół może być realizowany również poprzez transport
otwarty (dostępny dla innych pasażerów). Dowozy w oparciu o linie otwarte mogą
być prowadzone pod warunkiem zapewnienia miejsc siedzących dla wszystkich
uczniów.
§2
Termin wykonania zamówienia: od miesiąca września 2021 roku (rozpoczęcie
roku szkolnego) do miesiąca czerwca 2022 roku (koniec nauki w szkołach).
§3
1. Potwierdzeniem prawa korzystania z przejazdu uczniów autobusem dowożącym
jest bilet miesięczny wystawiony przez Wykonawcę na podstawie imiennej listy
uczniów.
2. Listy uczniów objętych dowozem sporządzają Dyrektorzy poszczególnych szkół
i przekazują po jednym egzemplarzu Wykonawcy i Zamawiającemu.
3. Aktualizacja list będzie sporządzana jeden raz w miesiącu.
§4
1. Wykonawcy będzie przysługiwać miesięczne wynagrodzenie brutto za wykonaną
usługę w wysokości wynikającej z formularza ofertowego, tj.

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cena brutto
jednego biletu
Miejscowość dowozu i odwozu
miesięcznego
szkolnego (zł)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
w Zespole Szkół w Modliborzycach
Słupie
Wolica Druga
Wolica Druga (Kopaniny)
Wolica Pierwsza
Wolica Kolonia
Wolica Kolonia (Folwark)
Wolica Kolonia (przystanek droga gminna nr
108742L)
Ciechocin (obok posesji P. Matysiaka)
Majdan Modliborski
Michałówka
Zarajec Modliborski
Felinów
Stojeszyn Drugi

Strona 4 z 9

14.
15.
16.
17.

Kolonia Zamek
Kolonia Zamek Janówek
Wojciechów
Wojciechów-Kolonia
Samorządowe Przedszkole w Modliborzycach
1.
Wolica Pierwsza
2.
Majdan
3.
Wolica Druga
4.
Wolica Kolonia
5.
Słupie
6.
Wierzchowiska Pierwsze
Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym
1.
Felinów
2.
Stojeszyn Kolonia
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich
1.
Wierzchowiska Pierwsze – Kamienna Góra
2.
Wierzchowiska Pierwsze - Zamłynie
3.
Wierzchowiska Drugie
4.
Pasieka
5.
Węgliska
6.
Wolica Pierwsza
zgodnie z algorytmem wskazanym w ust. 2.
2. Comiesięczne wynagrodzenie ustalane będzie jako iloczyn faktycznie wydanej
liczby biletów oraz cen brutto biletów, które zostały wymienione w pkt 1 i są
zgodne z formularzem ofertowym.
3. Liczba wydanych biletów będzie weryfikowana w oparciu o listę uczniów
przekazaną przez Dyrektorów szkół.
4. Wykonawca wystawi noty księgowe/faktury za okresy miesięczne.
5. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie 30 dni po przedstawieniu
Zamawiającemu noty księgowej/faktury.
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia noty księgowej/faktury bez
jego podpisu.
7. Wykonawca wystawi fakturę na adres: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63,
23-310 Modliborzyce NIP: 862-157-63-44.
8. W przypadku wystąpienia przerwy w dowożeniu uczniów do szkół spowodowanej
zawieszeniem zajęć stacjonarnych, w wyniku wystąpienia koronawirusa SARSCoV-2, Wykonawcy, za miesiąc w którym wykonał przewóz co najmniej jeden raz,
przysługiwać będzie wynagrodzenie proporcjonalne tj. stanowiące równowartość
ilorazu liczby dni faktycznego świadczenia usługi z liczbą dni w których
świadczyłby usługę w danym miesiącu gdyby nie nasilenie się pandemii, finalnie
pomnożone przez wynagrodzenie wskazane w ust. 2.
W miesiącach w których Wykonawca nie świadczy usługi wynagrodzenie nie
przysługuje.
§5
1. Zamawiający nie pokrywa kosztów usług dodatkowych wynikających z winy
Wykonawcy.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczniów
podczas dowozów.
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§6
1. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonania usług
przewozu dzieci. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki
i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała,
śmierci czy szkoda materialna, spowodowana działaniem lub zaniechaniem
działania Wykonawcy. Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z
przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym (Dz. U. 2021, poz. 919 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021, poz. 450 ze zm.)
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ewentualne powstałe z
tego tytułu szkody a także za terminowość świadczonych usług. W przypadku
niemożliwości zapewnienia własnego środka transportu zapewni pojazd zastępczy
na swój koszt, w przypadku uszkodzenia/awarii autobusu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za sprawność techniczną autobusów, ich oznakowanie, czystość
i estetykę.
3. Rozkład jazdy będzie dostosowany do potrzeb określonych przez Dyrektorów
poszczególnych szkół. W przypadku zmiany ustawowych dni nauki szkolnej lub
podziału godzin (zmiany terminów i godzin obsługi dowozów) Zamawiający
powiadomi Wykonawcę na 3 dni przed wprowadzeniem zmian.
4. Wykonawca zapewnia wykonywanie usług przewozowych autobusami sprawnymi
technicznie (z aktualnym badaniem technicznym) oraz z opłaconą polisą OC.
5. Usługa będzie wykonywana przez kierowców posiadających odpowiednie
kwalifikacje i aktualne badania lekarskie.
6. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy z
wykorzystaniem pojazdów przystosowanych do przewozu osób o liczbie miejsc
siedzących odpowiednich do liczby przewożonych dzieci. Autobusy przeznaczone
do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać warunki określone w
szczególności przepisami ustawy o transporcie drogowym, ustawy Prawo o ruchu
drogowym, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.)
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie
przewozu w skutek okoliczności, których nie mógł on uniknąć ani zapobiec ich
skutkom (gołoledzi, zasp śnieżnych itp. warunków uniemożliwiających przewóz).
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przeglądów stanu technicznego
danego pojazdu, niezależnie od przeglądów dokonywanych na podstawie
przepisów o ruchu drogowym na koszt Wykonawcy w sytuacji wątpliwości, co do
stanu technicznego danego pojazdu.
9. Wykonawca oświadcza, że ma aktualną licencję na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób stosownie do postanowień ustawy z dnia 6 września
2001 roku o transporcie drogowym.
10. W razie zaprzestania świadczenia usług lub nieprzystąpienia przez Wykonawcę do
świadczenia usług przewozowych Zamawiający będzie uprawniony do
powierzenia wykonania usług przewozu uczniów innemu wykonawcy na koszt
Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania sądowego upoważnienia. Wykonawca
zobowiązuje się do zapłaty całości kosztów związanych z wykonaniem
przewozów zastępczych.
11. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wynikającym z rozprzestrzeniania
się koronawirusa SARS-CoV-2 i ogłoszeniem przez WHO stanu zagrożenia zdrowia
publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz w trosce o zdrowie
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i bezpieczeństwo uczniów naszej Gminy, a także w celu przeciwdziałania COVID19, Wykonawca zobowiązuje się stosować przepisy związane z ustawą z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wymaga się by Wykonawca realizujący
zamówienie zwracał szczególną uwagę na zapewnienie odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa uczniów podczas ich przewozu, tzn. przeprowadzał staranną
dezynfekcję pojazdu, każdorazowo przed i po każdym wykonywanym kursie.
§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
okolicznościach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy - w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie
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 w takim przypadku może nastąpić w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
2) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy do
którejkolwiek szkoły bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna
realizacji umowy pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie - w
takim przypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach,
3) jeżeli Wykonawca przerwał wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż dwa dni do którejkolwiek
szkoły na terenie gminy - w takim przypadku odstąpienie może nastąpić w
terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
4) w przypadku wykazania Wykonawcy przez Zamawiającego, że autobusy
podstawione do przewozu uczniów, bądź też kierowcy upoważnieni do ich
obsługi powodują zagrożenie dla zdrowia przewożonych uczniów oraz osób
trzecich - w takim przypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
5) Wykonawca realizuje usługę niezgodnie z umową, przepisami prawa odstąpienie od umowy, w takim przypadku może nastąpić w terminie 14 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
6) w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada aktualnej polisy OC zgodnie z § 6
ust. 4 umowy – w takim przypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 14
dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu takiej okolicznościach,
2. Przewoźnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie
wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania, w
terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w
niniejszej umowie.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§8
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1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub
nienależytego wykonania postanowień umowy nastąpi m.in. poprzez zapłatę kar
umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę
z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 000,00 zł (słownie:
dziesięć tysięcy 00/100 złotych).
2) za niewykonanie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, dowozu lub
odwozu uczniów do placówki oświatowej w dniu nauki szkolnej, każdorazowo,
w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 złotych), za wyjątkiem
sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 7.
3) za opóźnienie przekraczające czas, o którym mowa w § 1 ust. 11 w wysokości
200,00 zł (słownie: dwieście 00/100 złotych) za każdą rozpoczętą godzinę
trwania opóźnienia,
4) za nieobecność opiekuna dzieci w autobusie w wysokości 100,00 zł (słownie:
sto 00/100 złotych) każdorazowo za dany kurs, który odbywa się bez
opiekuna.
5) za świadczenie usługi z wykorzystaniem pojazdu niespełniającego wymagań
określonych w § 6 ust. 6 umowy w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa
tysiące 00/100 złotych) za każdy stwierdzony taki przypadek.
3. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczanych kar na
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z
należności Wykonawcy bez konieczności wezwania do zapłaty kary umownej,
która staje się wymagana z chwilą stwierdzenia naruszenia.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
5. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się
do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.
6. Strony ustalają, że wszystkie kary umowne przewidziane umową podlegają
kumulacji.
§9
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia zostanie wykonany siłami
własnymi
lub Wykonawca oświadcza, iż podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie
następujących części zamówienia: ………….………………………………………..
3. Umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej.
4. Wykonanie
prac
w
podwykonawstwie
nie
zwalnia
Wykonawcy
z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy
i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania
i zaniechania podwykonawców jak za własne.
§ 10
1. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych
osobowych, uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2019 poz. 1781) i zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego
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z przepisami, o których mowa w ust. 1.
3. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane
wyłącznie w celu realizacji umowy.
§ 11
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w
szczególności dotyczącego dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz.
1330 z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
§ 12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, mogą być dokonywane wyłącznie
pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu.
2. Wszelka korespondencja związana z wykonywaniem niniejszej Umowy między
Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez osobę uprawniona do
reprezentacji. Korespondencja może być przesłana poczta elektroniczną,
doręczona osobiście, przesłana kurierem lub listem poleconym.
3. Korespondencja będzie wysłana na adres korespondencyjny i adres mailowy
podany przez strony. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej
Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub adresie poczty
elektronicznej. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania,
siedziby lub numeru faksu, zawiadomienie wysłane na ostatni znany adres
zamieszkania, siedziby lub adres poczty elektronicznej, strony uznają za
doręczone.
§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo przewozowe, ustawy o transporcie
drogowym, ustawy prawo o ruchu drogowym i innych przepisów odnoszących się
do przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia
w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. Integralną część umowy stanowi zapytanie ofertowe i oferta Wykonawcy.
4. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla
każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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