
Załącznik nr 2 
 Projekt UMOWY 

Nr GZEAS.ZO.271.1.2023.MS   
na przewóz dzieci niepełnosprawnych 

 
 
zawarta a dniu ……….. w Hyżnem, pomiędzy Gminą Hyżne z siedzibą w Hyżne,  
36-024 Hyżne 103, NIP: 813-33-03-324 reprezentowaną przez ………………… – Dyrektora 
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Hyżnem przy kontrasygnacie 
………………… – Skarbnika Gminy Hyżne, 
zwaną w dalszej treści umowy ,,Zamawiającym” 
a  
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części ,,Wykonawcą”,  
została zawarta umowa następującej treści:  
           

§ 1  
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę dowozu i opieki  

w czasie dowozu 3 dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Hyżne do: 
a) Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Caritas w Wysokiej, 

37-100 Łańcut, Wysoka 49 

- i z powrotem, w okresie od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r. w dni nauki szkolnej, 
oraz w tzw. okresie specjalnym, za który uważa się dzień funkcjonowania placówki 
oświatowej w miejsce innego dnia tj. „odpracowanego dnia”, z wyłączeniem sobót, 
niedziel i świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw  
w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych, określonych na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ferie zimowe i letnie, wiosenna 
i zimowa przerwa świąteczna). 

2. Usługa transportowa realizowana będzie każdorazowo w godzinach gwarantujących 
pełne uczestnictwo dzieci w zajęciach, tzn. Wykonawca dostosuje kursy do rozkładu 
zajęć dzieci. Realizacja usługi polega na przewozie dzieci na trasie: miejsce 
zamieszkania – ośrodek rewalidacyjny, ośrodek rewalidacyjny – miejsce zamieszkania, 
pod opieką opiekuna, którego zapewnia Wykonawca. Długość trasy w obie strony 
wynosi ok. 50 km. 

3. W trakcie realizacji usługi liczba przewożonych dzieci i ilość kilometrów może ulec 
zmianie (zmniejszeniu/zwiększeniu) poprzez stosowną informację przekazaną 
Wykonawcy z miesięcznym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
skrócenia lub wydłużenia trasy z przyczyn, których nie mógł przewidzieć w czasie 
ogłaszania zapytania ofertowego.  

4. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby 
przewożonych dzieci, jeżeli zajdzie taka potrzeba w trakcie trwania roku szkolnego 
oraz odpowiednio wydłużenia lub skrócenia trasy o dodatkową placówkę, do której 
dzieci będą uczęszczać. Jeżeli zajdzie potrzeba dowozu kolejnego dziecka, którego 
miejsce zamieszkania i szkoła znajduje się na trasie przejazdu (nie wpłynie to na 
zwiększenie kilometrów), wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

5. Zamawiający zastrzega, że zwiększenie lub zmniejszenie liczby przewożonych dzieci 
nie wpływa na zmianę stawki brutto za 1 dzień świadczonej usługi. 



6.  Dowozy i odwozy odbywać się będą w godzinach ustalonych przez Zamawiającego     
(w porozumieniu z rodzicami dzieci). 

7.  W przypadku odpracowywania zajęć w ośrodku w innym dniu wolnym od zajęć, 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy 
ustalonym przez Zamawiającego.  

8. W czasie przewozu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej opieki nad 
wszystkimi dziećmi, przez osobę pełnoletnią. 

9. Kierowca nie może pełnić funkcji opiekuna.  
10. Do zadań opiekuna należy m. in.: 

- zapewnienie bezpieczeństwa przy wsiadaniu i wysiadaniu dzieci z pojazdu oraz  
w pojeździe, 

- wprowadzenie i wyprowadzenie dzieci do i z pojazdu, 

- doprowadzenie dzieci do ośrodka, przekazanie pod opiekę wychowawcom  
w  ośrodku, 

- odbieranie dzieci spod opieki wychowawców.  
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem opieki podczas 

wykonania usługi tzn. koszty zatrudnienia opiekuna oraz wszelkie inne koszty 
umożliwiające wykonanie usługi.  

12. Dzieci niepełnosprawne zostają odbierane i przywożone z miejsca zamieszkania.  
13. Przewóz powinien odbywać się jednym środkiem transportu przystosowanym do 

przewozu zorganizowanej grupy dzieci niepełnosprawnych wyposażonym 
w atestowany sprzęt zabezpieczający wraz z opieką.  

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dowozów w zakresie: punktualności 
dowozów, oznakowania samochodów, warunków sanitarnych, ogrzewania, 
klimatyzacji oraz sprawdzania uprawnień osób przebywających w samochodzie na 
trasie dowozu uczniów. 

15. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia 
jakiegokolwiek typu, w wyniku, których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda 
materialna spowodowana działalnością Wykonawcy. 

16. Pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę są wyposażeni w środek łączności np. 
telefon komórkowy. 

17. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przebiegiem trasy przewozu dzieci oraz, że 
znana jest mu specyfika świadczonych usług.  

18. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z wszystkimi 
warunkami i materiałami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu 
umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 
dodatkowych kosztów. 

 
§ 2  

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usługi 
w szczególności za: 

a) stan techniczny pojazdu z aktualnymi badaniami dopuszczającymi do ruchu,  
b) bezpieczeństwo dzieci w czasie wykonywania usługi z ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. 
 
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązany jest do punktualnego dowozu i odwozu wszystkich dzieci do 



placówki określonej w § 1 ust. 1 zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami 
wiedzy i sztuki oraz wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi z Zamawiającym i na 
określoną godzinę, pojazdem ogrzewanym i w dobrym stanie technicznym. Godziny 
dowozu i odwozu dzieci mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.  

2. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług 
przewozu osób. 

3. Pracownicy Wykonawcy skierowani do wykonywania prac winni posiadać ważne  
badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie bhp i p. poż., kurs udzielania pierwszej 
pomocy. 

4. Wykonawca w przypadku niemożności wykonania przewozu na skutek działania siły 
wyższej, przez którą rozumie się zaspy śnieżne, gołoledź, temperaturę poniżej minus 
25o C, zatory na drogach powstałe w wyniku burz i huraganów oraz inne kataklizmy 
uniemożliwiające jazdę, nie ponosi odpowiedzialności za niewykonaną usługę (oprócz 
utraty wynagrodzenia). Zobowiązany jest jednak do natychmiastowego powiadomienia 
Zamawiającego, rodziców dzieci/opiekuna o przeszkodach  
w wykonaniu usługi.  

5. W przypadku awarii środka transportu Wykonawca jest zobowiązany: 
a) niezwłocznie podstawić zastępczy środek transportu, spełniający warunki określone      

w §2, tak aby czas oczekiwania dzieci na pojazd nie był dłuższy niż 60 minut licząc od 
godziny planowanego odjazdu, 

b) natychmiast zawiadomić Zamawiającego. 

§ 4 
1. Miesięczne rozliczenie nastąpi po dostarczeniu po zakończonym miesiącu przez 

Wykonawcę:  
a) faktury, na której określona będzie stawka za 1 dzień świadczonej usługi, ilość dni  

w miesiącu faktycznie świadczonej usługi zgodnie ofertą Wykonawcy, stanowiącą 
załączniki do niniejszej umowy, 

b) potwierdzenia w formie pisemnej przez dyrektora ośrodka lub osobę upoważnioną, 
ilość dni w danym miesiącu, w którym dzieci uczęszczały na zajęcia. 

c) Miesięczne wynagrodzenie wykonawcy obliczane będzie wg wzoru: 
Cena jednostkowa za 1 dzień dowozu [zł] x Ilość dni dowozu w miesiącu [ilość dni] 

      d)  Cena jednostkowa netto ………… zł/ za 1 dzień zgodnie z ofertą. 
2. Wskazana cena obowiązywać będzie przez cały czas trwania umowy i nie ulegnie zmianie. 

Płatność nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wypełnionych dokumentów o jakich mowa w ust. 1. Wynagrodzenie będzie 
płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Dane do faktury: 

NABYWCA 
Gmina Hyżne 
36-024 Hyżne 103 
NIP 813-33-03-324 
ODBIORCA 
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Hyżnem, 
36-024 Hyżne 103 

 
 



§ 5 
Wykonawca nie może zrealizować przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 6 
1. Umowa może zostać rozwiązana przez strony przed upływem okresu, na który 

została zawarta za obopólną zgodą, a także przez wypowiedzenie jednej ze stron 
za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. 

2. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez 
zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub 
niewłaściwego wykonywania przez Wykonawcę usługi, a w szczególności  
w przypadku:  

a) skracania kursów bez uzgodnienia z Zamawiającym, 
b) niewykonania lub niepunktualnego wykonania usługi, 
c) zmiany godzin kursów bez uzgodnienia z Zamawiającym, 
d) dopuszczenia do jazdy pojazdu niespełniającego wymogów, o których mowa w §2, po 

uprzednim bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania 
naruszeń umowy, 

e) utraty licencji lub prawa jazdy.   
 

§7 
1. Strony zastrzegają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary: 
a) za opóźnienie rozpoczęcia dowozu i odwozu więcej niż 60 minut - 1 000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 
b) za niezapewnienie każdorazowo miejsca siedzącego w pojeździe - 1 000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każde brakujące miejsce siedzące,   
c) za dopuszczenie do jazdy pojazdu nie spełniającego wymogów, o których mowa                  

w §2 - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), 
d) za niezapewnienie transportu dzieciom - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 

00/100) za każdy dzień niezapewnienia transportu, 
e) w przypadku utraty licencji przez Wykonawcę upoważniającej do podejmowania                   

i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób lub 
prawa jazdy – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

2. Kary można naliczyć wielokrotnie i podlegają zsumowaniu. 
3. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
 

§8 
1. W przypadku wystąpienia w czasie obowiązywania Umowy zmian cen lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia, Strony mają prawo wystąpić z wnioskiem  

o zmianę wysokości wynagrodzenia (waloryzacja), z zastrzeżeniem, że:  

1)  Wniosek można złożyć najwcześniej po 6 miesiącach od dnia zawarcia Umowy i nie 

częściej niż raz na każde 6 miesięcy obowiązywania Umowy.  

2)  Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza się w efekcie 

zastosowania ust. 1 to 10% wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 

Umowy; 



3)  Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy,  

z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym powyższym zmianom 

dotyczącym zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy zawartej 

pomiędzy podwykonawcą i Wykonawcą są usługi, a okres obowiązywania tej 

umowy przekracza 6 miesięcy. 

2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztu rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 

kosztów jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

3. Obowiązek udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu na zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy 

dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

4. W razie dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w trybie 

niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, 

5. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w następujących przypadkach  

i zakresie:  

1) zwiększenie bądź zmniejszenie liczby kilometrów przewidzianych w Umowie/na danej 

trasie w razie konieczności zmiany trasy przewozu (w tym zmiany miejsc rozpoczęcia                                        

i zakończenia danej trasy), zmiany liczby przewożonych osób, a także konieczności 

zapewnienia dowozu osób do/z innych miejsc/jednostek niż wskazane w Umowie, 

 z zastrzeżeniem, że zmiana liczby kilometrów nie może przekroczyć +/- 10% 

2) zmiana przebiegu tras przejazdów w zakresie: 

a) niezbędnym do zapewnienia transportu osób do/z innych jednostek niż wskazane                                    

w Umowie; 

b) uwzględniającym wystąpienie w trakcie realizacji Umowy nieprzewidzianych 

utrudnień w ruchu drogowym, takich jak: remont, przebudowa drogi, wyłączenia  

z ruchu, zmiany organizacji ruchu drogowego i tym podobne; 

6. Zmiana zakresu lub sposobu świadczenia Usług, w przypadku zmiany przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego mających zastosowanie do przedmiotu Umowy, 

w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do warunków wynikających ze 

zmienionych przepisów prawa; 

7. Uruchomienie dodatkowych tras w zakresie niezbędnym do zapewnienia 

zwiększonego zapotrzebowania na Usługi ze strony użytkowników, którym 

Zamawiający obowiązany jest zapewnić Usługi w okresie realizacji Umowy, przy czym 

dopuszcza się uruchomienie w trakcie realizacji Umowy maksymalnie o 1 dodatkową 

trasę – w takim przypadku wymagane jest zapewnienie przez Wykonawcę 

dodatkowych pojazdów spełniających warunki techniczne określone w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia;  

8. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w przypadku dokonania zmiany w zakresie 

przedmiotu Umowy na podstawie którejkolwiek z okoliczności określonych w § 8 

Umowy z zastrzeżeniem, że:  



1) w przypadku zmniejszenia bądź zwiększenia zakresu przedmiotu Umowy (liczby 

kilometrów przewidzianych w zapytaniu ofertowym, zmiana wynagrodzenia 

następuje proporcjonalnie do zmniejszonego bądź zwiększonego zakresu przedmiotu 

Umowy, zgodnie ze stawką za 1 dzień świadczonej usługi wskazaną w § 4 Umowy;  

2) zmiana stawki za 1 dzień świadczonej usługi wskazanej w § 4 Umowy, uwzględniająca 

odpowiednio wzrost lub zmniejszenie kosztów wykonania zamówienia w przypadku, 

gdy rozwiązania wprowadzone w wyniku zmiany dotyczącej zakresu lub sposobu 

świadczenia Usług wiążą się z poniesieniem odpowiednio mniejszych lub 

zwiększonych kosztów realizacji zamówienia;  

9. Wszystkie powyższe postanowienia § 8 stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. 

10. Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego, pod rygorem nieważności takiej 

zmiany. 

 
§ 9 

Kary, o których mowa w §7 Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy 68 9158 1011 2002 
2000 0202 0001 Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Hyżnem  
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 

§ 10 
Integralną częścią umowy jest  zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy. 
 

§ 11 
Umowa zawarta jest na czas określony od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r.  

 
§ 12 

 
1. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich 
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – 
podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
które chronią prawa osób, których dane dotyczą; 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, 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; 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych; 
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy, 



5) 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. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa/zwraca Zamawiającemu 
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 
lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu 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. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 
naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy, w tym zlecenia 
jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 
informując  
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone 
na Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego                   
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych                     
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 
inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 
Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania  
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 
udostępniane  
w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych 
informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 



17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
Rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia 
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień Umowy w zakresie 
niezgodnym                z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

§ 13 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe przez działanie osób 
przewożonych. 
 

§ 14 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli wykonywania umowy, a Wykonawca 
zobowiązuje się udostępnić wszelkie zasoby w szczególności pojazd celem sprawdzenia 
prawidłowości świadczonej usługi objętej umową. 

 
§ 15 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej   
pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony. Zmianą lub uzupełnieniem umowy 
nie jest zmiana określona w § 1 ust. 3 i 4. 
 

§ 16 
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
a ewentualne spory wynikające z jej realizacji będzie rozstrzygał właściwy Sąd  
w Rzeszowie. 

 
 

§ 17 
Umowę sporządzono w 2 egz., 1 dla Wykonawcy i 1 dla Zamawiającego. 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 
Załączniki: 

1)  zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, 
2) oferta Wykonawcy. 


