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UMOWA  Nr 270…..2021 

 

Zawarta w dniu ……………..w Stanisławowie pomiędzy Gminą Stanisławów w 

imieniu której działa Wójt Gminy Kinga Anna Sosińska przy kontrasygnacie Skarbnika 

Gminy Danuty Słowik, 

zwanej dalej Organizatorem 

a firmą: ……………………………………..reprezentowaną przez ……………………, 

zwanego dalej Operatorem została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Organizator zleca, a Operator zobowiązuje się do świadczenie usług przewozowych w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego w okresie od 01 września 2021r. do 31 grudnia 

2021r. 

2. Transport będzie odbywał się w dni robocze i będzie polegał na przewozie pasażerów na 

trasach: 

Zadanie I 

Trasa : Wólka Piecząca – Rządza – Papiernia ( Zofka)  – Stanisławów – Wólka 

Czarnińska – Szymankowszczyzna – Borek Czarniński  

- długość trasy  ok.126 km 

- kursy rano: 

1. Borek Czarniński ok. godz. 7:45 – Wólka Piecząca ok. godz. 8:10 

2. Wólka Piecząca ok. godz. 8:10 – Borek Czarniński ok. godz. 8:40 

 

- kursy po południu: 

1. Borek Czarniński ok. godz. 15:00 – Wólka Piecząca ok. godz. 15:30 

2. Wólka Piecząca ok. godz. 15:30 – Borek Czarniński ok. godz. 16:00 

3. Borek Czarniński ok. godz. 17:30 – Wólka Piecząca ok. godz. 18:00 

4. Wólka Piecząca ok. godz. 18:00 – Borek Czarniński ok. godz. 18:30 

5. Borek Czarniński ok. godz. 18:50 – Wólka Piecząca ok. godz. 19:20 

 

Zadanie II 
Trasa : Cisówka – Pustelnik – Stanisławów – Wólka Piecząca – Rządza – Papiernia 

Stanisławów - Wólka Czarnińska – Szymankowszczyzna – Borek Czarniński 

- długość trasy  ok. 60 km 

- kursy rano: 

1. Cisówka ok. godz. 6:30 – Borek Czarniński ok. godz. 7:15 

 

- kursy po południu: 

1. Borek Czarniński ok. godz. 16:05 – Cisówka ok. godz. 16:50 

 

§ 2 

 

1. Za usługi, o których mowa w § 1 umowy Organizator płacić będzie Operatorowi cenę 

za każdy wozokilometr przewozu po terenie Gminy Stanisławów w wysokości: 

Zadanie I ……………………….złotych brutto 

(słownie:……………………..) 

Zadanie II …………………….złotych brutto  
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(słownie:…………………………), 

2. Okresem rozrachunkowym jest miesiąc kalendarzowy. 

3. Wpływy z tytułu wszystkich pobieranych od pasażerów opłat za przewóz przysługują 

Operatorowi.  

 

§ 3 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość rozkładów jazdy w uzgodnieniu z Operatorem. 

2. Operator opracuje i przedstawi do akceptacji i ewentualnych korekt rozkład jazdy. 

3. Zaakceptowany rozkład jazdy Operator na własny koszt umieści na wszystkich 

przystankach, na których będzie się zatrzymywał autobus. 

4. Operator na własny koszt uzyska wszystkie niezbędne zezwolenia ( zaświadczenia) 

wymaga przepisami prawa, do świadczenia usług przewozowych będących 

przedmiotem niniejszej umowy. 

5. Operator zobowiązany jest do wprowadzenia systemu biletowego oraz systemu 

zarządzania komunikacją, by Organizator  po zakończeniu danego miesiąca otrzymał 

dane dotyczące  ilości i rodzaju sprzedanych biletów miesięcznych i jednorazowych 

na poszczególnych liniach z uwzględnieniem konkretnych kursów. 

6. Operator oświadcza, że dysponuje autokarami w dobrym stanie technicznym w ilości 

która zapewni miejsce siedzące dla co najmniej 18 osób na każdej z tras oraz zapewni 

kierowców mających wymagane przepisami prawa kwalifikacje, przeszli pozytywnie 

konieczne badania lekarskie i psychologiczne, a autokary są zaopatrzone w konieczny 

sprzęt do wykonywania przewozów, w tym także kasy rejestrujące, służące do 

rejestracji sprzedaży biletów za przewóz/przejazd osób. 

7. Operator ma obowiązek przestrzegać rozkładu jazdy, utrzymywać pojazdy w 

należytym stanie technicznym, estetycznym zewnętrznym i wewnętrznym oraz 

prowadzić kulturalną obsługę pasażerów. 

8. Operator będzie sprzedawał bilety jednorazowe i miesięczne uwzględniając ulgi 

przysługujące osobom uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami na 

podstawie dokumentu uprawniającego do ulgi.  

9. Operator przedstawi Organizatorowi do akceptacji propozycję cennika biletów 

miesięcznych i jednorazowych na poszczególnych trasach. 

10. Operator na własny koszt zajmie się drukiem i dystrybucją biletów. 

11. Wpływy ze sprzedaży biletów stanowią przychód Operatora. 

12. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia oraz opiekę nad przewożonymi 

pasażerami podczas realizacji zamówienia. Organizator nie bierze żadnej 

odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia, w wyniku których nastąpi szkoda 

materialna, uszkodzenie ciała lub śmierć spowodowana działalnością Operatora. 

13. Operator zobowiązany jest do posiadania aktualnej umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług przewozowych w pełnym 

zakresie odpowiedzialności wobec pasażerów, w szczególności z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania usług przewozowych oraz szkód osobowych i 

rzeczowych powstałych w związku z wykonywaniem usług przewozowych ( w tym 

także szkód komunikacyjnych, na okres obowiązywania umowy). 

§ 4 
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Za wykonane usługi strony rozliczać się będą na podstawie faktur wystawionych na Gmina 

Stanisławów, przez Operatora na koniec miesiąca i wypłacone w terminie 21 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. NIP Organizatora 822-214-71-56. Za dzień 

zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Operatora. Gmina Stanisławów zapłaci 

operatorowi odsetki ustawowe za zwłokę w płatności za przedmiot umowy. 

 

§ 5 

 

Płatności będą realizowane wyłącznie na rachunek bankowy wykonawcy, który na moment 

realizacji płatności będzie widniał w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT 

(tzw. ”Białej Liście”). Jeżeli rachunek bankowy wykonawcy nie będzie widniał w wykazie to 

zamawiający ma prawo bez naliczenia odsetek wstrzymać się z płatnością do momentu 

ujawnienia właściwego rachunku bankowego w wykazie czynnych podatników VAT lub 

podanie innego rachunku widniejącego w wykazie czynnych podatników VAT. 

 

 

§ 6 

1. Operator zapłaci Organizatorowi kary umowne za:  

a) każdy dzień niewykonywania przez Operator usługi będącej przedmiotu umowy w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego za dany miesiąc, za każdy dzień 

niewykonywania usługi,  

b) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Operatora, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego za realizację 

przedmiotu umowy.  

2. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wartość kar umownych, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.  

3. W razie zaistnienia istnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

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

umowy, Organizator może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa, Operator może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, a 

Organizator nie uiszcza kary umownej, o której mowa w ust. 2.  

4. Jeżeli Operator opóźnia się z rozpoczęciem przedmiotu umowy, Organizator może bez 

wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od umowy jeszcze przed upływem 

terminu do wykonania przedmiotu umowy.  

 

§ 7 

 

W przypadku naruszenia przez Operatora istotnego postanowienia niniejszej umowy, jak 

również w przypadku dwukrotnego naruszenia innych niż istotne, chociażby różnych, 

postanowień umowy, Organizator ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w trybie natychmiastowym albo odstąpić od umowy w terminie do dnia 

31 grudnia 2021 r. oraz żądać od Operatora zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 

lit. b. 
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§ 8 

1. Osobą do kontaktu w sprawach organizacyjnych i do kontroli realizacji umowy ze 

strony Organizatora jest ………………………………………………………. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Operatora 

jest……………………………... 

 

§ 9 

 

1. Operator oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z załącznikiem 

nr 1 do niniejszej umowy (Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  w 

związku z realizacją umowy) . 
2. Operator oświadcza iż przed zawarciem niniejszej Umowy wypełnił obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych (dalej „RODO”) oraz w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio Operator pozyskał w celu wpisania jej do treści Umowy jako dane osoby 

reprezentującej Operatora lub działającej w jego imieniu przy realizowaniu Umowy. 

Operator zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy 

wykonywaniu niniejszej Umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej 

wraz z przekazaniem Organizatorowi danych osobowych tych osób, zrealizować 

obowiązki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO oraz określone w załączniku 

nr 1 do niniejszej umowy  . 
3. Operator będzie przetwarzał, udostępnione przez Operatora wyłącznie w celu realizacji 

Umowy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nr tel. i adres mailowy 

wyznaczonego przez Organizatora pracownika do realizacji Umowy. 
4. Organizator będzie przetwarzał, udostępnione przez Operatora wyłącznie w celu 

realizacji Umowy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nr tel. adres mailowy 

wyznaczonego przez wykonawcę pracownika do realizacji Umowy; imiona i nazwiska 

pracowników zatrudnionych przez Operatora; imię i nazwisko, data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy i zakres umowy. 
5. Operator ponosi pełną  odpowiedzialność za ochronę danych osobowych za działania 

podwykonawców. 

6.  Jeżeli w trakcie wykonywania umowy Organizator przekaże Operatorowi dane osobowe 

to operator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z 

obowiązującym prawem, w szczególności z zachowaniem przepisów. W tym przypadku 

Organizator w drodze pisemnej umowy powierzy Operatorowi przetwarzanie danych 

osobowych. 

 

§ 10 

 

Umowa niniejsza zawarta na czas określony od 01 września 2021 roku do dnia 31 grudnia 

2021 roku. 

 

 

 

§ 11 

 

Umowa może być rozwiązana za obopólną zgodą stron, a także przez wypowiedzenie 

dokonane przez jedną ze stron z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. 
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§ 12 

 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz 

wprowadzanie nowych postanowień niekorzystnych dla Organizatora, jeśli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść umowy w zakresie ceny za 1 wozokilometr chyba, że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

2.Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej po uzyskaniu zgody 

obydwu stron. 

 

§ 13 

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 14 

 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 

miejscowo właściwy dla Organizatora. 

 

§ 15 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Operatora i 

dwóch dla Organizatora. 

 

 

 

                 Operator                                                                                  Organizator 

 

 

 

        ………………………..                                                         …..……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 1 do umowy nr 272/23/2021 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
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 w związku z realizacją umowy 

 W związku z realizacją wymogów 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”), Administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych 

z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

Administrator 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stanisławów z siedzibą przy ul. Rynek 32 w 

Stanisławowie (05-304 Stanisławów). 
Inspektor ochrony danych 

Z inspektorem ochrony danych (zwany dalej „IOD”) wyznaczonym przez Administratora może się Pani/Pan 

kontaktować w następujący sposób: 
a) pocztą tradycyjną na adres: IOD, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów,  
b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@stanislawow.pl. 

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, 

w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO. 
Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze dotyczącego zawarcia umowy w wyniku udzielenia 

zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), (zwana dalej „ustawa Pzp”). Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy i 

dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. 
Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, w tym dostawcy usług 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających wykonanie umowy oraz przechowywanie dokumentacji jej dotyczącej, 

osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 
Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata przez cały czas trwania umowy oraz do czasu przedawnienia ewentualnych 

roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, 

przekazywania materiałów archiwalnych  i przepisami wewnętrznymi administratora. 
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