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UMOWA Nr …………………….. 

 
 
zawarta dnia ………………..  pomiędzy: 
Gminą Turawa z siedzibą w Turawie, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, 
zwaną w treści umowy Zamawiającym 
reprezentowaną przez:  
Wójta Gminy Turawa Dominika Pikosa, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Turawa Katarzyny Szypot  
NIP: 991-04-51-595 
a 

 

zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
      ………………………………………………………………….      
 
Zamawiający w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
podstawowym zgodnie z  art. 275 Ustawy Prawo Zamówień publicznych dokonał wyboru Wykonawcy na 
zadanie wyszczególnione w § 1 niniejszej umowy. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa. 
2. Realizacja zamówienia polegać będzie na zakupie biletów miesięcznych w ramach przewozów 

regularnych od dnia 01.09.2022r. do dnia 31.12.2022r. 
3. Dowóz uczniów ma się odbywać w dni nauki szkolnej na trzech trasach oraz na jednej trasie 

dotyczącej uczniów niepełnosprawnych, zgodnie z wykazem tras. 
4. Ilość przewożonych uczniów na poszczególnych trasach została określona w opisie przedmiotu 

zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ i wynosi 136 osób uprawnionych,  80 
dowożonych oraz  9 uczniów niepełnosprawnych. 

5. Szczegółowe godziny przejazdów autobusów (dojazd i powrót), zostaną przekazane wybranemu 
Wykonawcy po podpisaniu umowy.  

6. Zamawiający zastrzega, aby wyjazd i powrót dzieci - faktyczne godziny odjazdów autobusów - 
Wykonawca ustalił z dyrektorami poszczególnych szkół. 

7. Ilość i wielkość pojazdów na danym odcinku dostosować należy do ilości przewożonych uczniów. 
Zamawiający zapewnia po jednym opiekunie na każdą trasę. 

8. Zamówienie realizowane będzie w ramach przewozów regularnych (na podstawie biletów miesięcznych) w 

Krajowym transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (t.j. 
Dz. U. z 2022r. poz. 180, 209) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym 

(t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1343). 
9. W ramach linii komunikacyjnych i kursów według rozkładów utworzonych według niniejszej umowy, poza 

niniejszym zamówieniem, Wykonawca może świadczyć odpłatne usługi transportowe na rzecz innych osób 
w ramach opłat biletowych, z zastrzeżeniem, iż musi przede wszystkim zapewnić transport uczniom w 
ramach zawartej umowy. 

10. Dowóz uczniów niepełnosprawnych (9 uczniów) winien odbywać się w dni nauki szkolnej, środkiem 
transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych i odpowiadającym ilości uczniów, do 
szkół specjalnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu i Kup. Wykonawca musi dysponować 
przynajmniej jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. 

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania 
przedmiotu zamówienia. 

 



Część III SWZ – Projektowane postanowienia umowy 

 

 

 
 

2 

§ 2 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić punktualny i bezpieczny dowóz uczniów do szkół. 
2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi o odpowiednim standardzie, odpowiednimi środkami 

transportu, zapewniającymi bezpieczeństwo przejazdu uczniów zgodnie z wymogami Ustawy o transporcie 
drogowym z 6 września 2001r. (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 180). 

3. Ilość i wielkość pojazdów na danym odcinku Wykonawca zobowiązany jest dostosować do ilości 
przewożonych uczniów. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jeden kurs rano na trasie 1 i 2 oraz 2 kursy na trasie nr 3, a także 2 
kursy powrotne na wszystkich trzech trasach. 

5. Liczba uczniów podana w załączniku nr 1 do niniejszej umowy jest wielkością prognozowaną i może ulec 
zmianie. Zmiana ilości uczniów w trakcie roku szkolnego nie będzie stanowić podstawy do wnoszenie 
roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie zamówionych przez Zamawiającego biletów w toku 
realizacji umowy.  

6. Bilety miesięczne wystawiane będą przez Wykonawcę na podstawie otrzymanych od Zamawiającego 
miesięcznych imiennych list uczniów uprawnionych do dowozu. 

7. Wykonawcy zapewniają bezpłatny przejazd na podstawie biletu miesięcznego (lub karty przejazdu) 
wyznaczonym przez Zamawiającego opiekunom na danej trasie. 

8. Bilety miesięczne będą przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej do dnia 25 miesiąca 
poprzedzającego miesiąc wykonania zamówienia. 

9. Wszystkie dzieci, które rozpoczynają zajęcia lekcyjne muszą być przywiezione do poszczególnych szkół 
przynajmniej na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. 

10. Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących w środkach transportu. 
11. Uczniowie bezwzględnie muszą mieć zapewnione miejsca siedzące. 
12. Wykonawca uwzględni możliwość sporadycznych zmian godzin przywozu i dowozu uczniów wynikających z 

organizacji pracy szkoły. 
13. W przypadku odmiennej organizacji pracy szkoły i skrócenia zajęć lekcyjnych np. w dni sprawdzianów i 

egzaminów zewnętrznych, sprzątania świata itp. Wykonawca zapewni dowóz i odwóz uczniów w godzinach 
ustalonych z Zamawiającym. Odmienna organizacja pracy szkoły nie stanowi dodatkowych zadań. 

14. Wykonawca zobowiązuje do świadczenia niniejszego zamówienia pojazdami sprawnymi technicznie, 
zapewniającymi bezpieczeństwo uczniów i posiadać wymagane dokumenty potwierdzające właściwy stan 
techniczny pojazdów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września o transporcie drogowym oraz 
kwalifikacje kierowcy. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji niniejszej umowy wymaganych 
przepisami prawa wszelkiego rodzaju uprawnień, zezwoleń, licencji i badań technicznych pojazdów. 

16. W razie awarii własnego środka transportu Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie,  nie później jednak 
niż w ciągu 1 godziny od powstania awarii, na własny koszt, zapewnić pojazd zastępczy spełniający 
właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. 

17. Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia z 
odpowiednimi uprawnieniami do prowadzenia pojazdów do przewozu osób. 

18. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub 
wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. Wykonawca zobowiązany jest 
ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i posiadania mienia w 
zakresie przewozu osób na terenie kraju (ubezpieczenie musi obejmować szkodę na osobie, szkody będące 
następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) na cały okres świadczenia usługi. 

19. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 18 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy 
20. Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę zgodnie z przepisami prawa,  

a w szczególności ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawą z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. 

 
§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 
Zamawiający: 
1. Zapewnia po jednym opiekunie na każdą trasę. 
2. Przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje będące w jego posiadaniu, niezbędne do 

prawidłowego wykonania umowy.  
3. Zapewnieni bieżący nadzór nad realizacją zamówienia. 
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§ 4 

Termin realizacji 
Termin realizacji umowy: od 01.09.2022r. do 31.12.2022r. -  we wszystkie dni zajęć szkolnych zgodnie   z 
kalendarzem roku szkolnego ustalonego przez Ministra Edukacji Narodowej. 
 

§5 
Przedstawiciele stron 

1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego jest: 
      …………………………….., tel.: …………………….e-mail:…………………………… 

2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ( tj.: przekazywania terminów i reagowania na 
wszelkiego rodzaju uchybienia w realizacji umowy, awarie środków transportu w trakcie wykonywania 
usługi), wyposażona w znany Zamawiającemu numer telefonu komórkowego – dostępny w godzinach o 
7:00 do 16:00 w każdy dzień roboczy)  po stronie Wykonawcy jest: 
…………………………….., tel.: …………………….e-mail:…………………………… 

 
§ 6 

Wynagrodzenie 
1. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi netto: ……………… zł. (słownie: ……………………..……) wraz z 

ustawowym podatkiem VAT - …….%, tj. …….zł (słownie: ……………….). Kwota brutto wynosi ………… zł 
(słownie: ……………….). 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy realizowane będzie poprzez zakup przez Zamawiającego 
biletów miesięcznych. 

3. Strony obowiązuje średnia cena jednostkowa biletu miesięcznego dwustronnego (dowóz i odwóz) dla 
każdego z uczniów. 

4. Średnia cena jednostkowa biletu miesięcznego dla 1 ucznia wynosi: ………………………….zł netto 
(słownie………………………………….) wraz z ustawowym podatkiem VAT - …….%, tj. …….zł (słownie: ……………….). 
Kwota brutto wynosi ………… zł (słownie: ……………….). 

5. Ceny biletów określone w umowie są niezmienne w okresie trwania umowy. 
6. Zamawiający nie będzie ponosić żadnych innych dodatkowych kosztów związanych z eksploatacją pojazdu 

wykorzystywanego do świadczenia usługi, ani godzin pracy kierowcy. 
7. Faktury należy wystawiać na: 
       Nabywca:   

Gmina Turawa 
      46-045 Turawa, ul. Opolska 39c 

NIP: 991-04-51-595 
       Odbiorca:  
       Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół   
       46-045 Turawa ul. Opolska 39c 
 

§ 7 
Warunki płatności 

1. Płatność za przedmiot umowy każdorazowo realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie każdorazowo należyta realizacja poszczególnych usług, 
potwierdzona podpisem na fakturze osoby, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Przewiduje się fakturowanie miesięczne zgodnie z dyspozycją osoby realizującej umowę ze Strony 
Zamawiającego, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do podania w 
treści faktury ilości wystawionych biletów miesięcznych. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności przez Wykonawcę na rzecz osoby trzeciej z tytułu 

wynagrodzenia należnego na podstawie umowy, z wyjątkiem przelewu wierzytelności na rzecz banku, 
w związku z zabezpieczeniem kredytu bankowego udzielonego Wykonawcy na realizację niniejszej umowy, 
na co Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 
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§ 8 
Klauzula zatrudnienia 

1. Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę, podwykonawcę osób zatrudnionych na umowę o pracę dotyczy 
osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi, tj.: czynność kierowania 
pojazdami. 

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przekazuje w załączeniu do umowy 
oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974r. – Kodeks pracy, w zakresie czynności opisanych w ust.1. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalej, także dalszego 
podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 
1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów, 

2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 
3) zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub podwykonawcy 

kontroli. 
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie nie krótszym niż 3 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 

5. Nie przedłożenie przez Wykonawcę w/w dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
zgodnie z ust. 4, traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracownika 
wykonującego czynności kierowania robotami budowlanymi, na podstawie umowy o pracę. 

 
§ 9 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) Za odstąpienie od umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, karę umowną w wysokości 20% 
całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

2) W przypadku niedotrzymania warunków realizacji umowy, określonych § 1 i 2 umowy, z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 
% wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 za każdy stwierdzony pisemnie taki przypadek, w 
sumie jednak nie więcej niż 50% wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1. 

3) Za niedopełnienie obowiązku przez Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osób wykonujących czynności bezpośrednio 
związane z wykonywaniem usługi, a wskazane w opisie przedmiotu zamówienia – w wysokości                          
2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

4) Za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów, o których  mowa w § 12 ust.4. w wysokości 200,00 zł za 
każdy dzień opóźnienia, 

5) W wysokości 120,- zł za każde rozpoczęte pół godziny opóźnienia w podstawieniu określonego 
środka transportu, w sumie jednak nie więcej niż 50% wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1. 
W przypadku, gdy opóźnienie w podstawieniu określonego środka transportu przekroczy 2 godz. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania zamówienia przez innego przewoźnika na koszt 
Wykonawcy. 

2. Zamawiający będzie miał prawo do sprawdzenia stanu technicznego środka transportu podstawionego 
przez Wykonawcę oraz stanu trzeźwości kierowców. W przypadku stwierdzenia, że stan techniczny 
pojazdu może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pasażerów, Wykonawca będzie miał obowiązek 
podstawienia innego środka transportu (spełniającego wszelkie kryteria techniczne i normy 
bezpieczeństwa) i to w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od chwili złożenia oświadczenia w tym względzie 
Wykonawcy. Natomiast w przypadku stwierdzenia, iż kierowca znajduje się w stanie wskazującym na 
spożycie alkoholu Wykonawca oddeleguje do wyjazdu innego kierowcę w czasie nie dłuższym niż 1 godz. 
od chwili złożenia oświadczenia w tym względzie Wykonawcy. W przypadku opóźnienia Zamawiający 
będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 120,- zł za każde rozpoczęte pół godziny 
opóźnienia w podstawieniu innego środka transportu bądź w oddelegowaniu innego kierowcy, w sumie 
jednak nie więcej niż 50% wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1. W przypadku gdy opóźnienie 
przekroczy 1 godz. Zamawiający będzie miał możliwość zrealizowania zamówienia przez innego 
przewoźnika na koszt Wykonawcy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron 
z przyczyn od niego zależnych w wysokości 20% całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1. 

4. Kary umowne, o których mowa w powyższych ustępach, stają się wymagalne następnego dnia po zajściu 
zdarzenia wywołującego obowiązek ich zapłaty. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych z wystawionej faktury. 
6. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 10 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie, poza przypadkami uregulowanymi w obowiązujących przepisach, prawo 
natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) Kiedy Wykonawca wykonuje usługę niezgodnie z warunkami zamówienia publicznego i wymaganiami 
Zamawiającego  oraz nie reaguje na polecenie Zamawiającego; 

2) powtarzającego się (pow. 3 razy) opóźnienia (sięgające powyżej 1 godz.) w podstawianiu środków 
transportu; 

3) powtarzającego się (pow. 3 razy) opóźnienia (sięgające powyżej 0,5 godz.) w podstawianiu zastępczych 
środków transportu; 

4) powtarzające się (pow. 3 razy) niedotrzymywanie warunków umowy, o których mowa w § 1 i 2 umowy. 
5) realizacji zamówienia niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 11 

Zmiany umowy 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.  
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 
3. Zmiany umowy mogą dotyczyć: 

1) wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od stron umowy, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawierania umowy, a wpływają na jej realizację; 

2) zmiany wynagrodzenia tylko w przypadku gdy w czasie realizacji umowy nastąpi znaczny wzrost cen 
niezależny od Wykonawcy np. zmiany podatku itp. 

3) zmiany warunków transportu, o których mowa w §1 jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych 
przypadkach, za zgodą obu Stron umowy i nie może powodować pogorszenia jakości świadczonej 
usługi, 

4) zmiana osób w wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ  jest możliwa wyłącznie za zgodą obu 
Stron umowy, z zastrzeżeniem że zmiana danej osoby nie będzie powodować pogorszenia jakości 
wykonywanych usług, a proponowana w jej miejsce nowa osoba posiada kwalifikacje określone w 
SWZ; 

5) zmniejszenie lub zwiększenie ilości zamawianych miesięcznych biletów w okresie trwania umowy;  
6) zmiana środków transportu w wykazie, stanowiącym załącznik nr  do oferty jest możliwa wyłącznie za 
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zgodą obu Stron umowy, z zastrzeżeniem że zmiana danego środka transportu nie będzie powodować 
pogorszenia jakości wykonywanych usług, a proponowany w jego miejsce nowy środek transportu 
spełnia wymagania podstawione w SWZ; 

7) zmiana terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 umowy, będzie możliwa wyłącznie w 
uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu Stron umowy; 

8) zmiana warunków płatności jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu Stron 
umowy; 

9) zmniejszenie lub zwiększenie wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, jest możliwe 
wyłącznie za zgodą obu Stron umowy; 

10) w przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak 
zgody obu Stron umowy; 

11) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 
nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień 
umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy; 

12) dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, 
literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, 
niepowodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy; 

13) jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub 
doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, niepowodujących zmiany celu i istoty umowy, 
dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy; 

14) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu 
Stron umowy. 

15) Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3, wymagają opinii osoby odpowiedzialnej za realizację umowy 
po stronie Zamawiającego. 

4. Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą, który zawiera: 
1) opis propozycji zmiany; 
2) uzasadnienie zmiany; 
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała 

wpływ na wynagrodzenie wykonawcy; 
5. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia  w 

następujących przypadkach: 
1) śmierci i długotrwałej choroby powyżej 30 dni; 
2) niewywiązywania się osoby  odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia z obowiązków wynikających z 

umowy; 
3) jeżeli zmiana osoby  odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia stanie się konieczna z jakichkolwiek 

innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.) 
4) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób  odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, 

jeżeli uzna, że osoby te nie wykonują swoich obowiązków wynikających z umowy. 
5) W przypadku zmiany osoby  odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia nowa osoba musi spełniać 

wymagania określone w SIWZ. 
6. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
7. Zmiany wynagrodzenia następować będą w formie pisemnego  aneksu i faktur korygujących na podstawie 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających  zmiany ceny. 
 

§ 12 
RODO 

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę, 
zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), 
zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2019r. poz. 1781) Zamawiający przekazuje informacje na temat przetwarzania danych 
osobowych w urzędzie gminy w Turawie:  
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1) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - Administratorem danych osobowych Wykonawcy lub osób 

wskazanych przez Wykonawcę jest Wójt Gminy Turawa, z siedzibą w Urzędzie Gminy, 46 – 045 Turawa 

ul. Opolska 39C;  

2) INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może 

się Wykonawca skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący 

sposób: a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@turawa.pl,  

b) pisemnie na adres siedziby Administratora.  
3) PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA - Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób 

wskazanych przez Wykonawcę odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Gminy 

Turawa, określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym lub 

art. 4, 4a i 5 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu realizacji przysługujących Gminie Turawa 

uprawnień, bądź spełnienia przez Gminę Turawa obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo 

jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej, określonego przepisami prawa, którego dotyczy niniejsza umowa. Przetwarzanie 

może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia 

działań na żądanie Wykonawcy, przed zawarciem umowy. Mogą również wystąpić przypadki, w których 

zostanie Wykonawca lub osoba wskazana przez Wykonawcę poproszona/y o wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę w określonym 

celu i zakresie;  

4) ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH - Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem 

podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa;  

5) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH - Dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych 

przez Wykonawcę będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego 

zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane 

Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę zostały zebrane, mogą one być przechowywane 

jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że 

przepisy szczególne stanowią inaczej;  

6) PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTEPU DO DANYCH OSOBOWYCH – Na  zasadach 

określonych przepisami RODO, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba ma prawo do żądania 

od administratora:  

a) dostępu do treści swoich danych osobowych,  

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  

c) usunięcia swoich danych osobowych,  

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  

e) przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto Wykonawca lub wskazana przez 

Wykonawcę osoba ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę.  

7) PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY - Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest 

wyrażenie zgody, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba zawsze ma prawo nie wyrazić 

takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę do 

momentu jej wycofania.  

8) PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO - Gdy Wykonawca lub wskazana przez 

Wykonawcę osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, Wykonawcy lub wskazanej przez Wykonawcę osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

9) INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA 

DANYCH OSOBOWYCH -  Podanie przez Wykonawcę swoich danych osobowych lub wskazanych osób 

może być wymogiem ustawowym, wynikającym z umowy lub warunkiem zawarcia lub kontynuowania 

umowy, do których podania będzie Wykonawca lub wskazana osoba obowiązana/y. W przypadku, gdy 

będzie istniał obowiązek ustawowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych 

osób, nie będzie możliwa realizacja zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami 
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przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a Wykonawca nie 

poda swoich danych, lub danych wskazanych osób nie będzie możliwa realizacja takiej umowy. W 

przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a Wykonawca nie poda swoich 

danych lub danych wskazanych osób, nie będzie możliwe zawarcie takiej umowy.  

10) ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE - Administrator informuje, iż dane 

osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w 
Urzędzie Gminy w związku z realizacją niniejszej umowy.  

 
§ 13 

Postanowienia końcowe 
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 
2. Spory wynikłe w czasie wykonywania umowy, których strony nie rozwiązały na drodze polubownej, będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Integralną część umowy stanowią załączniki:  

1) Trasy autobusów i liczba uczniów – załącznik nr 1; 
2) Oferta Wykonawcy   – załącznik nr 2; 
3) Ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej – załącznik nr 3. 

4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i dwa dla 
Zamawiającego. 

 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 

 
 
 

 
 
 
 


