Załącznik nr 4 do ZO 1/07/2022

UMOWA NR …………….- WZÓR
w Dziemianach dnia ………………………… roku pomiędzy:
Gminą Dziemiany, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany NIP 591-15-67-754 reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Dziemiany – Leszka Pobłockiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Dziemiany – Anny Kryzel zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a
………………………………………..
……………………………………….
……………………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. „ZAKUP
BILETÓW MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW GMINY DZIEMIANY W ROKU
SZKOLNYM 2022/2023” została zawarta umowa o następującej treści:
§1
DEFINICJE
Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:
a) „Cena” – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany
zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i
usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru
(usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym;
b) „Dni” i „miesiące” – dni i miesiące kalendarzowe;
c) „Oferta” – zobowiązanie Wykonawcy złożone Zamawiającemu na wykonanie usługi zgodnie z
warunkami Zapytania ofertowego;
d) „Podwykonawca” – podmiot gospodarczy, któremu Wykonawca powierza wykonanie części
przedmiotu zamówienia;
e) „Umowa/ Kontrakt” – wyrażone na piśmie zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i
Wykonawcy o wykonanie określonej usługi w ustalonym terminie i za uzgodnionym
wynagrodzeniem zaakceptowane przez Strony;
f) „Wykonawca” – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenia zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;
g) „Zamawiający” – Gmina Dziemiany.
§2
PRZEDMIOT I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup biletów miesięcznych dla uczniów na zasadzie art. 5a
ustawy z dnia 20.06.1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 295 ze zm.) z i do placówki
oświatowej z terenu gminy Dziemiany.
2. Wykonawca jest zobowiązany realizować przewóz co najmniej 2 autobusami (jeden pojazd min.
43 miejsc siedzących, jeden pojazd min. 52 miejsca siedzące) rano jak i w godzinach
popołudniowych. Dowóz uczniów do placówki odbywać się będzie w dni nauki szkolnej,
ustalone zgodnie z właściwymi przepisami tj. w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 r. poz.
1603 ze zm.), a w przypadku jego zmiany uchylenia lub zastąpienia, zgodnie z właściwymi
nowymi przepisami prawa. Szczegółowy sposób wykonania zamówienia został określony w
Zapytaniu ofertowym, będącym załącznikiem do umowy i jest jej integralną częścią.
3. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, wykonawca
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zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez
Zamawiającego.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dowóz i odwóz uczniów do i z Zespołu Kształcenia
i Wychowania w Dziemianach, ul. Wyzwolenia 20, 83-425 Dziemiany na trasach:
a) Raduń Osiedle - Raduń – Kalwaria- Dziemiany,
b) Białe Błota - Trzebuń- Dziemiany,
c) Szablewo – Jastrzębie – Czarne – Dębina – Piechowice – Dziemiany.
Łączna szacunkowa liczba dowożonych uczniów: 140
5. Wskazane z pkt 4 trasy dowozów mogą ulec zmianie. Dokładne oznaczenie przedziałów
czasowych i przystanków w jakich powinien być wykonany dowóz uczniów do szkoły oraz ich
odwiezienie po zakończeniu zajęć lekcyjnych ustalane będzie pomiędzy Wykonawcą a
dyrektorem szkoły na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego (rozkład jazdy).
6.
Dowóz uczniów będzie odbywać się pojazdami dopuszczonymi do ruchu według
obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i właściwie do charakteru przewozów
oznakowanymi.
7.
W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie pojazdu Wykonawca podstawi pojazd
zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. Czas podstawienia
pojazdu zastępczego zgodnie z ofertą Wykonawcy: …….. minut.
8.
Wykonawca zapewni uczniom przewożonym warunki bezpieczeństwa, wygodę, w
szczególności miejsca siedzące. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował
autobusami z ilością miejsc w pojazdach i odpowiednią liczbą autobusów, zapewniających
dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach.
9.
W uzasadnionych przypadkach, wynikających w szczególności z harmonogramu zajęć
szkolnych Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w rozkładzie jazdy. Zmiany w rozkładzie
jazdy Wykonawca uzgodni na piśmie z dyrektorem szkoły. Zmiany w rozkładzie jazdy nie
stanowią zmiany umowy.
10. Rozliczenie usługi, o której mowa w pkt 4 następować będzie na podstawie ilości
rzeczywiście sprzedanych przez Wykonawcę biletów miesięcznych.
11. Łączna liczba uczniów (biletów miesięcznych) może ulec zmianie w stosunku rocznym
o ± 10%.
§3
SPOSÓB WYKONANIA UMOWY
1. Wykonanie umowy:
1) Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do
prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:
- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355
§ 2 Kodeksu cywilnego,
- informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na
każde żądanie Zamawiającego.
2. Z ramienia Zamawiającego do ustalenia rozkładu i godzin jazdy ustala się
………...……………………………..
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przewożonych pasażerów.
4.1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności – na sumę ubezpieczenia w kwocie nie mniejszej niż wartość
zamówienia.
4.2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w pkt 4.1. musi zapewniać wypłatę odszkodowania
płatnego w złotych polskich.
4.3. Koszt umowy, o której mowa w pkt 4.1. w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w
całości Wykonawca.
4.4. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa w pkt 4.1 przez cały
czas obowiązywania Umowy. Jeżeli składka jest płatna w ratach, Wykonawca zobligowany jest
2

dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia składki nie później niż w dniu płatności
określonym w umowie ubezpieczenia.
4.5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia
ubezpieczenia na zasadach określonych w pkt 4.1- 4.4, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty
potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W
przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami
określonymi w umowie lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego
dokumentu ubezpieczenia w odpowiednim terminie, Zamawiający na koszt Wykonawcy może
dokonać stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w pkt 4.1-4.4, a poniesiony koszt może
potrącić z należności Wykonawcy.
4.6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
§4
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie będzie realizowane od 01.09.2022 do 23.06.2023 z wyłączeniem przerw
świątecznych i ferii zimowych oraz innych dni wolnych od zajęć.
§5
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON
1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek
Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
2. Strony zobowiązują się do zgodnego współdziałania przy realizacji umowy.;
§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec
Zamawiającego na zasadach uregulowanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa za
wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich podnoszone wobec Zamawiajacego z tytułu
realizacji nieniejszej umowy w tym również w wyniku realizacji umowy przez ewentualnych
Podwykonawców.
§7
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
- w przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 ust.1. ;
- za każde opóźnienie autobusu lub wykonanie przewozu niezgodnie z rozkładem jazdy, jeżeli
zostało spowodowane okolicznościami zawinionymi przez Wykonawcę - w wysokości 200,00
złotych;
- za niepodstawienie autobusu zastępczego w ciągu ….. minut od chwili zaistnienienia awarii - w
wysokości 500,00 złotych;
- za każdy przypadek naruszenia obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych
- w wysokości 500 złotych.
2. Kary umowne, Zamawiający może potrącić z faktur wystawionych przez Wykonawcę, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
3. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonej kary umownej.
4. Maksymalna łączna wysokość kar umownych z tytułu naruszeń z ust. 1, jaka może zostać
nałożona na Wykonawcę, wynosi 25% wartości brutto umowy określonej w § 8 ust. 1.
§8
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WYNAGRODZENIE
1. Wartość zamówienia strony ustalają na podstawie złożonej oferty Wykonawcy, za cenę wraz ….
% podatkiem VAT w wysokości:
……………………….……zł brutto, (słownie: ....................................................................),
w tym: w 2022 roku kwota …………. zł, w 2023 roku kwota …………. zł.
2. Powyższa cena obejmuje cały zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowymj, a zakres
prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym zapytaniem ofertowym.
3. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, a niezbędne do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT i inne zawarte w Zapytaniu.
4. Wynagrodzenie powyższe dotyczy całości przedmiotu umowy, a więc w szczególności również
i wszelkich kosztów związanych z naprawą pojazdu, ubezpieczeniem, kosztami zatrudnienia
itp.).
5. Faktury powinny być wystawione na ………………………………………….
6. Należne wykonawcy wynagrodzenie miesięczne płacone będzie na podstawie iloczynu liczby
rzeczywiście sprzedanych biletów miesięcznych przez wykonawcę i ceny jednostkowej biletu
miesięcznego podanej w ofercie Wykonawcy stanowiącej integralną część umowy.
7. Podstawę do rozliczenia przedmiotu umowy będzie stanowiła faktura (rozliczenie miesięczne)
podpisana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (dyrektora szkoły), wystawiona za
każdy miesiąc świadczenia usługi.
8. Faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi składane będą do Zamawiającego.
9. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni, licząc od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowej pod względem merytorycznym i rachunkowym faktury VAT.
10. W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy będzie niższe aniżeli określone w ust. 1,
niezależnie od przyczyny, w szczególności w wyniku mniejszej liczby sprzedanych biletów
miesięcznych, Wykonawca nie będzie dochodził wypłaty dalszego wynagrodzenia do kwoty
określonej w ust.1, na jakiejkolwiek podstawie prawnej.
11.
W przypadku zawieszenia odbywania zajęć lekcyjnych w siedzibie Zespołu Kształcenia
i Wychowania w Dziemianach (stacjonarne odbywanie zajęć) Zamawiający zapłaci Wykonawcy
(za gotowość do wykonywania usługi) 50 % wynagrodzenia. Wynagrodzenie za gotowość zostanie
ustalone w oparciu szacunkową liczbę dowożonych uczniów, o której mowa w § 2 ust. 4 umowy w
przypadku zawieszenia stacjonarnego odbywania zajęć dla wszystkich uczniów albo w oparciu o
liczbę uczniów w stosunku do których stacjonarne odbywanie zajęć zostało zawieszone i pozostałą
liczbę rzeczywiście sprzedanych biletów. W przypadku zawieszenia stacjonarnego odbywania zajęć
w trakcie miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o liczbę dni w
których zostało zawieszone stacjonarne odbywanie zajęć do liczby dni nauki szkolnej w danym
miesiącu.
§9
ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą:
1) w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
a) wystąpienia zdarzenia siły wyższej, a w szczególności wystąpienie różnego rodzaju klęsk
żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego, strajku nauczycieli,
b) zmiany w funkcjonowaniu szkoły np. czasowe wstrzymanie zajęć, przesunięcie terminu
wykonywania zajęć, zmiany związane z przebudową szkoły.
c) wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych wywołanych występowaniem wirusa SARS-CoV-2
powodujących konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.
2) w zakresie wysokości wynagrodzenia lub terminu płatności, w przypadku:
a) wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku
generalnego, strajku nauczycieli,
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b) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w szczególności w sprawach
dotyczących finansowania ulgowych przejazdów,
c) ustalenie innych warunków płatności;
d) zmiany trasy dowozów, jeżeli zmiany te wpłyną na na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę, po przedstawieniu przez Wykonawcę stosownych wyliczeń;
e) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
f) zmiana cen paliw
g) zwiększenia liczby uczniów (biletów miesięcznych),
3) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie
modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą
nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
3. W przypadku wskazanym w ust. 2 pkt 2 lit. f) dopuszcza się możliwość zmian umowy gdy
wykonawca udowodni wpływ tych zmian na koszty wykonania zamówienia. Zmiana
wynagrodzenia wywołana powyższą okolicznością będzie mogła nastąpić w przypadku gdy nastąpi
wzrost ceny paliwa o więcej niż 15%, od ceny paliwa z dnia bazowego przez który rozumie sie
1 września 2022 r.. Zmiana wynagrodzenia będzie możliwa jeżeli cena paliwa wyższa o 15 % od
ceny paliwa z dnia bazowego będzie się utrzymywała na tym poziomie przez przynajmniej jeden
cały miesiąc kalendarzowy i będzie na tym poziomie również w dniu złożenia wniosku przez
Wykonawcę (data złożenia wniosku w siedzibie Zamawiającego lub data nadania wnisoku za
pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. prawo pocztowe). Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej części, która pozostała do wykonania
i nie może przekroczyć łącznie 15% wartości zamówienia pozostałego do wykonania. Strony
odnoszą cenę paliwa do cen stosowanych przez Polski Koncern Naftowy Orlen w obrocie
hurtowym w stosunku do paliwa: Olej Napędowy Ekodiesel.
§ 10
ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do 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, lub dalsze wykonywanie umowy może
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
2. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
jeżeli:
a) zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w wysokości przekraczającej
możliwości realizacji przez niego przedmiotu umowy. Jednocześnie na wykonawcy spoczywa
bezwzględny obowiązek natychmiastowej informacji – w każdym przypadku zajęcia – o jego
wysokości wraz z wszelkimi kosztami postępowania egzekucyjnego
c) wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług, lub jeżeli nie realizuje umowy w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich, przez okres minimum 3 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
d) w przypadku braku posiadania przez Wykonawcę wymaganej licencji transportowej w
okresie obowiązywania umowy.
e) w przypadku braku posiadania przez Wykonawcę, w okresie obowiązywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość
zamówienia;
3. Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 11
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ZAWIADOMIENIA
1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z
niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę
zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście,
przesyłane kurierem lub listem poleconym.
2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze
Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie siedziby lub numeru
telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie siedziby lub numeru telefaksu,
zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za
doręczone.
3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie.
Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi – także wysłane
a nie odebrane mimo awizowania.
§ 12
Ochrona danych osobowych
1. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezależni administratorzy danych
osobowych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe osób reprezentujących Strony,
osób wskazanych do kontaktów służbowych, osób zaangażowanych w wykonanie Umowy
oraz innych osób w związku z realizacją Umowy w zależności od potrzeb wynikających z
postanowień niniejszej Umowy, obejmujące następujące kategorie danych: dane
identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. służbowy adres email, służbowy numer telefonu).
2. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 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 – zwane dalej „RODO”) udostępnionych Zamawiającemu na potrzeby
zawarcia i realizacji Umowy jest Zamawiający.
4. Osoby fizyczne, których dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, służbowego numeru
telefonu, służbowego adresu poczty elektronicznej w związku z realizacją niniejszej Umowy
zostały lub zostaną udostępnione przez Stronę na rzecz Zamawiającego, mogą zapoznać się
z klauzulą informacyjną Zamawiającego o czym Strona zobowiązuje się ww. osoby
poinformować i udostępnić im klauzulę informacyjną Zamawiającego.
5. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją
Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej
wynikających, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących
na Stronach niniejszej Umowy.
6. W przypadku gdy w celu wykonania Umowy Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe
powierzone mu przez Zamawiającego i w imieniu Zamawiającego (których Zamawiający
jest administratorem),
Wykonawca, zwany dalej również „Przetwarzającym”,
przetwarzanie danych osobowych będzie prowadził zgodnie z prawem, w tym w
szczególności zgodnie z:
1) przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1781 ze zm.),
2) rozporządzeniem 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) – zwanego dalej „RODO”
3) oraz na warunkach określonych w poniższych postanowieniach niniejszej umowy.
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7. Kategorie przetwarzanych danych osobowych dotyczą:
a) uczniów objętych dowozem do szkół na podstawie zakupionych biletów miesięcznych:
imię, nazwisko, adres zamieszkania, klasa;
b) pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Dziemiany oraz pracowników
zatrudnionych w Zespole Kształcenia i Wychowania w Dziemianach: imię, nazwisko,
numer telefonu, email.
8. Dane osobowe będą przez Wykonawcę przetwarzane w formie elektronicznej w systemach
informatycznych oraz w formie papierowej.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych powierzonych mu do
przetwarzania, wyłącznie w celu i w zakresie określonym w umowie, oraz zgodnie z przepisami
ustawy i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także zgodnie z innymi
poleceniami Zamawiającego, jako Administratora Danych Osobowych.
10. Wykonawca zobowiązuje się, iż przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych będzie
stosował przepisy RODO.
11. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania danych powierzonych
przez Administratora wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania obowiązujące przepisy
prawne o ochronie danych osobowych, w szczególności zawarte w RODO w tym w
szczególności zobowiązuje się podjąć środki zabezpieczające dane osobowe, o których mowa w
art. 32 RODO, a w szczególności:
1)
uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres,
kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o
różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, zobowiązuje się zastosować
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
Przetwarzający powinien odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków, a także
uaktualniać te środki w porozumieniu z administratorem,
2)
zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego,
która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie
administratora w celach i zakresie przewidzianym w Umowie Powierzenia,
3)
prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych
w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO i udostępniać go
Administratorowi na jego żądanie, chyba że Przetwarzający jest zwolniony z tego
obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 RODO.
12. Wykonawca zapewnia, aby osoby mające dostęp do przetwarzanych danych osobowych
zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania
tajemnicy istnieje również po realizacji niniejszej umowy oraz ustaniu zatrudnienia u
Przetwarzającego.
13. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych przekazanych do
przetwarzania przez Administratora, zarówno w czasie realizacji niniejszej umowy, jak i po jej
ustaniu.
14. W przypadku wystąpienia okoliczności mogących skutkować odpowiedzialnością
Zamawiającego za nieprzestrzeganie przepisów umowy w zakresie przetwarzania powierzonych
danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się podjąć niezwłocznie działania w celu
usunięcia tych okoliczności oraz zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Zamawiającego.
15. Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej (czyli poza Obszar Gospodarczy – EOG).
16. Administrator dopuszcza możliwość podpowierzenia przetwarzania powierzonych danych
osobowych podwykonawcom Przetwarzającego (tzw. subprocesorom). Jeżeli Przetwarzający
zamierza podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim podwykonawcom, musi
uprzednio poinformować Administratora o zamiarze podpowierzenia oraz o tożsamości
(nazwie) podmiotu, któremu ma zamiar podpowierzyć przetwarzanie danych, a także o
charakterze podpowierzenia, zakresie danych, celu i czasie trwania podpowierzenia. O ile
7

Administrator nie wyrazi sprzeciwu wobec podpowierzenia w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia, Przetwarzający uprawniony będzie do dokonania podpowierzenia.
17. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, podpowierzenie przetwarzania
będzie mieć za podstawę umowę, na podstawie której podwykonawca (subprocesor) zobowiąże
się do wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy niniejszej Umowy Powierzenia
nałożone są na Przetwarzającego. Umowa będzie zawarta w tej same formie co niniejsza
Umowa Powierzenia.
18. Administratorowi będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy podpowierzenia
bezpośrednio wobec podwykonawcy (subprocesora). W przypadku wypowiedzenia lub
rozwiązania umowy podpowierzenia, Przetwarzający poinformuje o tym fakcie Administratora
w terminie 3 dni od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.
19. Przetwarzający nie może przekazywać powierzonych mu przetwarzania danych osobowych do
podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
20. Wykonawca zobowiązuje się pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków
określonych w art. 32-36 RODO.
21. W sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Przetwarzający zobowiązuje się
do:
a)
przekazania Administratorowi informacji dotyczących naruszenia ochrony danych
osobowych w ciągu 24 godzin od jego wykrycia, w tym informacji, o których mowa w art.
33 ust. 3 RODO,
b)
przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których
dane dotyczą, i przekazania wyników tej analizy do Administratora w ciągu 36 godzin od
wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych,
c)
przekazania Administratorowi – na jego żądanie – wszystkich informacji
niezbędnych do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 3 RODO,
w ciągu 48 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych
osobowych.
22. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób,
których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 RODO. W
szczególności Przetwarzający zobowiązuje się – na żądanie Administratora – do przygotowania
i przekazania Administratorowi informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, której
dane dotyczą, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania żądania Administratora.
23. Przetwarzający zobowiązuje się 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.
24. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym
przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, o jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych
osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach
dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, w
szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.
25. Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
26. Administrator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania danych
osobowych wynikających RODO oraz niniejszej umowy przez Przetwarzającego, poprzez
prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych.
27. Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Przetwarzającego w
zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z umową. Audyty lub inspekcje, o
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których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być przeprowadzane przez podmioty trzecie
upoważnione przez Administratora.
28. Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem
Przetwarzającego wydane jemu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o
ochronie danych.
29. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych
Przetwarzający zależnie od decyzji Administratora trwale usuwa lub zwraca mu wszelkie dane
osobowe oraz trwale usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo
państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. W przypadku decyzji
Administratora o usunięciu wszelkich danych osobowych Przetwarzający niezwłocznie
poinformuje pisemnie Administratora o wykonaniu jego decyzji wraz ze szczegółowym
wskazaniem usuniętych przezeń danych osobowych zgodnie z decyzją, o której mowa wyżej.
30. Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem w
związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na
Przetwarzającego, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub
wbrew tym instrukcjom. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem
lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.
31. Wykonawca zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia
danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sformułowane w wyniku kontroli
przeprowadzonej przez Zamawiającego.
§ 13
POSTANOWIENIA DODATKOWE
1.
Strony będą dążyły do ugodowego załatwienia sporów wynikających w trakcie realizacji
niniejszej umowy.
2.
W razie niemożności osiągnięcia ugody spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
3.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy ustaw:
Kodeks Cywilny oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.
4. Załącznikiem do umowy jest:
a) Zapytanie ofertowe
b) Oferta Wykonawcy
5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze
Stron.
ZAMAWIAJĄCY:
………………………………….

WYKONAWCA
………………………………….
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