
 

„Dowóz uczestników projektu „Top Senior” do siedziby klubu seniora w Rudniku” w ramach projektu „Top 

Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

UMOWA 032……….2020 

z dnia  ……………2020 r. zawarta w Jakubowicach Murowanych pomiędzy: 

Gminą Wólka z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin 62,  

NIP: 713-287-29-53 

reprezentowaną przez: Edwina Gortata – Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Grobelskiej 

Zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” lub „Administratorem” 

a  

……………………………………………………….. 

w dalszej części umowy zwanym „Wykonawcą” lub „Podmiotem przetwarzającym” 

o treści następującej  

§1  

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie dowozu 

uczestników projektu „Top Senior”. Projekt „Top Senior” jest współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr projektu RPLU.11.02.00-06.0018/18.  

§2  

Umowa zawarta jest na czas określony od dnia podpisania do dnia 30.09.2021 r. 

§3  

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie przewoził 60 uczestników projektu. 2 grupy po ok 

30 osób. 

2. Liczbę osób uprawionych do przewozu z pracownik Urzędu Gminu, najpóźniej do dnia 25- 

ego miesiąca poprzedzającego, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku pierwszego miesiąca świadczenia usługi listy uczestników oraz mogą być 

przekazane później niż w terminie określonym w ust. 1 i ust. 2. 

§4  

1. Wykonawca zapewni stały dowóz uczestników projektu w dni funkcjonowania Klubu 

Seniora zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Zamawiającego.  

2. Dodatkowo Wykonawca zapewni dowóz uczestników Klubu Seniora w uzasadnionych 

przypadkach.  

3. Kursy nie mogą być odwołane  

4. Dowóz uczestników Klubu Seniora będzie się odbywał pojazdami wskazanymi w ofercie, 

a w przypadku gdy z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe - pojazdy spełniające 

wymagania podane w zapytaniu ofertowym, stanowiące załącznik nr 2 do umowy.  

5. Wykonawca będzie korzystał wyłącznie z autobusów, które spełniają wymagania 

określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do wymienionej ustawy, 

a w szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), ustawie z dnia 6 
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września 2001 r. – ustawa  o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. 

zm.). 

6. Wykonawca zapewni pojazdy ułatwiające korzystanie z usług przewozowych osobom 

niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej zdolności ruchowej.  

7. Wykonawca zapewni pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, osobom 

niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej zdolności ruchowej. 

§5  

1. Stawka za 1 kilometr wynosi……………………………………………………………………………………………

………..….zł brutto (słownie:……………………………………………………….. zł brutto) 

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na 

podstawie otrzymanej od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 

30 dni od dnia dostarczenia jej Zamawiającemu. 

3. Za dzień zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§6  

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowawczą są niżej wymienione 

kary umowne. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia 

za wykonanie przedmiotu umowy.  

2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za zawłokę przy podstawieniu autobusu powyżej 15 minut z winy Wykonawcy, płaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy przypadek wystąpienia 

zwłoki,  

b) za nie podstawienie autobusu z winy Wykonawcy, płaci on Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100) za jeden nieodbyty 

kurs,  

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę 

w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100), 

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100),  

e) za wykonanie dowozu autobusem niespełniających wymogów specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia lub oferty płaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

500 zł za każdy odbyty kurs takim pojazdem.  

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez naliczenia kar 

umownych: 

a) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,  

b) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacji firmy Wykonawcy,  
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c) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.  

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu 

powinno być złożone w terminie 60 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o 

okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia.  

§7  

1. W celu właściwej realizacji postanowień umowy Zamawiający jako Administrator danych 

powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) 

dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 

zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia.  

§8  

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane 

szczegółowe uczestników projektu „Top Senior” od dnia zawarcia umowy do dnia 

zakończenia trwania umowy w postaci: imion i nazwisk, adresu zamieszkania.  

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w celu realizacji przedmiotowej umowy w zakresie przewozu 

uczestników projektu „Top Senior”. 

§9  

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 

w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

niniejszej umowy.   

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której 

mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które 

upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, 

zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

5. Po ustaniu umowy Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia (lub zwrotu) 

powierzonych mu danych, w terminie 14 dni ze wszystkich nośników, programów, aplikacji 

i kopii, chyba że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów 

prawa. 
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6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym 

zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą 

oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 Rozporządzenia.  

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 

zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 h.  

§10  

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzającego i z minimum 7 dniowym  jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne 

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

§11  

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do 

dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.   

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot 

przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot 

przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot 

przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo 

to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje 

i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.  

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie 

wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

§12  

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych 

do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 

Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym 

lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych 

osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu 

dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, 

a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach 

i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych 

osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez 



 

„Dowóz uczestników projektu „Top Senior” do siedziby klubu seniora w Rudniku” w ramach projektu „Top 

Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie 

danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.  

§13  

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, 

gdy Podmiot przetwarzający: 

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora danych; 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora 

danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny 

sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane 

poufne”). 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 

bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba 

że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów 

prawa lub Umowy. 

§14  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:  

1) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy trwa dłużej niż 7 dni, 

2) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzy wykonanie umowy osobie 

trzeciej, 

3) nienależytego wykonywania umowy, tj. niezgodnie z umową 

2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić na piśmie w terminie 14 dni od dnia 

powzięcia wiedzy o okolicznościach będących podstawą odstąpienia.  

§15  

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgoda obu stron, wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności.  

2. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy 

Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory 

podlegają rozstrzygają przez właściwy miejscowo dla Zamawiającego Sąd Powszechny.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  
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§16  

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 

po jednym dla każdej Strony.  

Integralną część umowy stanowi:  

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.  

…………………………………………. …………………………………………. 
Wykonawcą Zamawiający 

 

…………………………………………. 
 Skarbnik  Gminy - kontrasygnata 

 


