UMOWA Nr ………................…..
z dnia ...................... 2020r.
w sprawie przewozu z opieką uczniów do szkół i przedszkoli
na terenie Gminy Siechnice w roku szkolnym 2020/21 i 2021/2022
zawarta pomiędzy:
Gminą Siechnice, z siedzibą w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, Regon: 931935129,
NIP: 912-10-05-691, reprezentowaną przez Burmistrza Siechnic - Pana Milana Ušáka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Krystyny Chmury, zwaną dalej Zamawiającym
a
Firmą: ……………………., zwaną dalej Wykonawcą.
Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego i wyboru oferty Wykonawcy na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.).
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę przewozu uczniów wraz
z opieką do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Siechnice w roku szkolnym 2020/2021
i 2021/2022.
2. Przewozem objęci będą uczniowie z terenu Gminy Siechnice zgodnie z art. 32 ust. 5 i art. 39 ust.3
pkt.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).
3. Przedmiotem umowy jest przewóz uczniów wraz z opieką do szkół i przedszkoli na terenie Gminy
Siechnice w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022, rozumiany jako dowóz poranny uczniów do
szkół i przedszkoli oraz ich odwóz popołudniowy do miejscowości zamieszkania, realizowany
zgodnie z poniższym opisem:
1) Trasa Nr 1 - Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach (z siedzibami
w Siechnicach przy ul. Szkolnej 4 i ul. Ks. Anny z Przemyślidów 6) oraz do Szkoły
Podstawowej nr 2 w Siechnicach (z siedzibami w Siechnicach przy ul. Szkolnej 4, ul. Ks.
Anny z Przemyślidów 6 i ul. Osiedlowej 2):
a) Trasa Nr 1.1
 Z miejscowości: Groblice (ul. Słoneczna, ul. Zacisze, ul. Kolejowa/k. krzyża,
ul. Pogodna), Zębice (osiedle) i Siechnice (ul. Prawocińska)
 Planowana liczba przewożonych uczniów: około 60
 Planowana liczna kursów dziennie: 3 (1 dowóz oraz 2 odwozy)
 Szacunkowa długość jednego kursu: około 9 km
b) Trasa Nr 1.2
 Z miejscowości: Kotowice (k. szkoły, k. kościoła), Durok, Groblice (ul. Kotowicka/k.
biblioteki)
 Planowana liczba przewożonych uczniów: około 60
 Planowana liczna kursów dziennie: 3 (1 dowóz oraz 2 odwozy)
 Szacunkowa długość jednego kursu: około 14 km
c) Trasa Nr 1.3
 Z miejscowości: Sulimów, Bratowice, Sulęcin (rynek/ k. kościoła), Grodziszów
(staw/przystanek PKS), Zębice (k. krzyża, przystanek PKS, Zębice-Osiedle)
 Planowana liczba przewożonych uczniów: około 70
 Planowana liczna kursów dziennie: 3 (1 dowóz oraz 2 odwozy)
 Szacunkowa długość jednego kursu: około 14 km
2) Trasa 2 - Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie (ul. Główna 94):
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a) Trasa Nr 2.1
 Z miejscowości: Łukaszowice (ul. Okrzei), Ozorzyce (ul. Krasińskiego) i Bogusławice (ul.
Jagiełły)
 Planowana liczba przewożonych uczniów: około 60
 Planowana liczna kursów dziennie: 3 (1 dowóz oraz 2 odwozy)
 Szacunkowa długość jednego kursu: około 7 km
b) Trasa Nr 2.2
 Z miejscowości: Szostakowice, Zagródki, Bratowice, Sulimów
 Planowana liczba przewożonych uczniów: około 40
 Planowana liczna kursów dziennie: 3 (1 dowóz oraz 2 odwozy)
 Szacunkowa długość jednego kursu: około 11 km
3) Trasa Nr 3 - Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich
(ul. Kolejowa 7a) oraz Przedszkola w Żernikach Wrocławskich (ul. Kolejowa 2):
 Z miejscowości: Iwiny (od strony Wrocławia-Brochowa: ul. Polna/; ul. Kościuszki/ul.
Kolejowa/przy sklepie oraz od strony Wrocławia-Jagodna: ul. św. Judy Tadeusza, ul. Św.
Rity)
 Planowana liczba przewożonych uczniów: około 130
 Planowana liczna kursów dziennie: 5 (2 dowozy oraz 3 odwozy)
 Szacunkowa długość jednego kursu: około 10 km
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie: liczby przewożonych uczniów,
miejscowości zamieszkania przewożonych uczniów, zmian osobowych na liście przewożonych
uczniów, lokalizacji siedzib szkół i przedszkoli oraz przebiegu tras, zmian wyznaczonych punktów
zbiorczych i przypisania do nich poszczególnych uczniów, o czym każdorazowo poinformuje
Wykonawcę. Jeśli wprowadzone zmiany nie będą skutkowały koniecznością zmniejszenia lub
zwiększenia liczby pojazdów użytych do przewozu uczniów, nie powoduje to zmiany
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy, Wykonawca nie będzie z tego tytułu
wnosił żadnych roszczeń a przyjęte rozwiązania nie będą wymagały sporządzenia aneksu do
umowy, a jedynie pisemnej akceptacji przez Wykonawcę wprowadzonej zmiany. Przewidziane
powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie
Zamawiającego nie zaś obowiązek wprowadzenia takich zmian.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 1 ust.1 zgodnie
z opisem zawartym w § 1 ust.3 niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się, że przewóz uczniów realizowany w ramach zawartej z Gminą
Siechnice umowy nie będzie łączony ze świadczeniem przez Wykonawcę innych usług,
a w szczególności podczas wykonywania przewożenia uczniów Wykonawca nie będzie
dokonywał przewozów innych osób niż wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający w celu ustalenia przez Wykonawcę harmonogramu przewozu udostępni Wykonawcy
dane personalne dyrektorów szkół i przedszkoli oraz wyznaczonych przez nich koordynatorów
przewozów wraz z telefonami kontaktowymi do nich, w czasie umożliwiającym zaplanowanie
harmonogramu przewozów, na minimum 21 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, w terminie do dnia rozpoczęcia
wykonania usługi, Harmonogram przewozu uczniów, przygotowany zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, wypracowany w porozumieniu z dyrektorami
szkół i przedszkoli lub wyznaczonymi przez nich koordynatorami przewozów. Harmonogram
powinien określać: godziny przewozów: przyjazdów i odjazdów z każdego z punktów zbiorczych
(dowozu/dowozów i odwozów), określone na podstawie tygodniowego i stałego planu zajęć
przewożonych uczniów. Harmonogram przedstawiony Zamawiającemu stanowi integralną część
umowy.
Przygotowanie harmonogramu winno nastąpić z uwzględnieniem:
a) jak najkrótszego czasu przebywania uczniów w podróży,
b) konieczności dowożenia uczniów do placówek w czasie umożliwiającym im punktualne
rozpoczęcie obowiązkowych zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych,
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c) ustalenia w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz wyznaczonymi przez nich
koordynatorami przewozów zasad przejmowania opieki nad przewożonymi uczniami przez
pracowników placówek.
Zmiany godzin przewozu, ustalonych w Harmonogramie, w trakcie roku szkolnego
(np. podyktowane zmianami w organizacji pracy placówek), nie wymagają zmiany niniejszej
umowy. Zmiany te dokonywane będą w porozumieniu Wykonawcy z dyrektorami szkół
i przedszkoli lub wyznaczonymi przez nich koordynatorami przewozów. O wprowadzonych
zmianach Wykonawca informuje Zamawiającego niezwłocznie, przedkładając mu zmieniony
Harmonogram przewozu. Ustęp 8. zdanie ostatnie stosuje się odpowiednio.
Aktualizacja list i liczb przewożonych uczniów będzie dokonywana przez Zamawiającego,
w oparciu o comiesięczne wykazy uczniów otrzymywane od dyrektorów szkół i przedszkoli lub
wyznaczonych przez nich koordynatorów przewozów, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej
umowy. Wykazy uczniów będą dostarczane Wykonawcy drogą elektroniczną raz w miesiącu,
w terminie 7 dni roboczych.
Czas przebywania uczniów w podróży, podczas przejazdu w jedną stronę, winien być jak
najkrótszy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa,
a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2019 r. poz.2140 z późn. zm.)oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. 2020 r. poz. 110 z późn. zm.).
§2
Terminy realizacji

Usługa przewozu będzie świadczona przez Wykonawcę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021/2022 w
okresie od dnia 01 września 2020 r. do dnia 24 czerwca 2022 r., zgodnie z kalendarzem roku
szkolnego, ogłaszanym corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej, z wyłączeniem przerw
feryjnych, świątecznych i innych dni wolnych od zajęć. Przewidywana liczba dni przewozów w trakcie
realizacji umowy wynosi 364 dni.
§3
Obowiązki Wykonawcy w zakresie zapewnienia personelu wykonującego zadanie
1. Wykonawca zapewni najwyższy poziom usług, a także odpowiednie kwalifikacje zawodowe
kierowców i opiekunów.
2. Przewóz ucznia będzie realizowany pod opieką osoby dorosłej (opiekuna) zapewnianej przez
przewoźnika, przy czym kierowca nie może pełnić roli opiekuna.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu imiona i nazwiska oraz numery telefonu komórkowego
kierowców i opiekunów Zamawiającemu oraz dyrektorom placówek oświatowych i wyznaczonym
przez nich koordynatorom przewozów. Dane wymienione w zdaniu pierwszym zawiera załącznik
nr 7 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca zapewni kierowcom i opiekunom identyfikatory.
5. Wykonawca oświadcza, że kierowcy przewożący uczniów posiadają:
a) ważne badania przeprowadzone przez lekarza uprawnionego do badania osób kierujących
pojazdami,
b) prawo jazdy kategorii B lub D,
c) ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP i Ppoż;
d) oświadczenie o braku zakazu wykonywania pracy z dziećmi lub zaświadczenie o niekaralności
(KRK);
e) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn.zm.).
6. Zakres obowiązków kierowców przy przewozie uczniów:
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a) zachowanie szczególnej ostrożności w czasie przewozu uczniów poprzez dostosowanie
prędkości do warunków drogowych, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
b) dbanie o komfort jazdy, poprzez bieżące kontrolowanie stanu technicznego pojazdu,
sprawności klimatyzacji i ogrzewania, wykonywanie obsługi codziennej, utrzymywanie
czystości i estetyki wewnętrznej i zewnętrznej pojazdu;
c) dbanie o bezpieczne wejście, przewóz i wyjście do i z pojazdu uczniów, a w okresie zimowym
dbanie o to, by stopnie wejściowe do pojazdu nie były śliskie i nie zalegał na nich lód;
d) posiadanie czytelnego identyfikatora z imieniem i nazwiskiem przypiętego w widocznym
miejscu;
e) współpraca z opiekunem, sprawującym opiekę nad przewożonymi uczniami i wzajemne
powiadamianie się o występujących problemach, niedogodnościach, zagrożeniach;
f) w przypadku wystąpienia kolizji drogowej czy zdarzenia utrudniającego przejazd, kierowca
zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej
kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa przewożonym uczniom, a także do
zminimalizowania strat materialnych, a następnie zawiadomienia o tym fakcie Wykonawcy
i Zamawiającego oraz dyrektorów placówek oświatowych lub wyznaczonych przez nich
koordynatorów przewozów;
g) kierowca nie może wpuścić uczniów do pojazdu i zrealizować przewozu w przypadku braku
opiekuna;
h) taktowne i życzliwe zachowanie wobec uczniów, opiekunów i rodziców/opiekunów prawnych
przewożonych uczniów;
7. Wykonawca oświadcza, że opiekunowie, sprawujący opiekę nad uczniami w czasie przewozu
posiadają:
a) ważne badania lekarskie;
b) ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP i Ppoż;
c) ważne zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub
pierwszej pomocy przedmedycznej albo zaświadczenie o posiadanym wykształceniu
medycznym;
d) oświadczenie o braku zakazu wykonywania pracy z dziećmi lub zaświadczenie o niekaralności
(KRK);
e) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn.zm.).
8. Zakres obowiązków opiekunów, sprawujących opiekę nad uczniami podczas przewozów:
a) zapewnienie opieki uczniom w trakcie przewozu, przy wsiadaniu i wysiadaniu do pojazdu,
b) dbanie o bezpieczeństwo uczniów podczas przejazdu, zwracanie uwagi na właściwe
zachowanie się uczniów podczas przejazdu, opiekowanie się nimi, służenie im pomocą,
a w razie konieczności udzielanie im pierwszej pomocy;
c) dbanie o bezpieczne wejście/wyjście uczniów do/z pojazdu,
d) przekazanie uczniów pod opiekę pracownika szkoły/przedszkola, zgodnie z ustaleniami
poczynionymi na podstawie §1 ust. 8 pkt. d niniejszej umowy,
e) odbieranie uczniów od pracownika placówki szkoły/przedszkola, zgodnie z ustaleniami
poczynionymi na podstawie §1 ust. 8 pkt. d niniejszej umowy,
f) w miejscach wyznaczonych punktów zbiorczych przekazanie uczniów pod opiekę
rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnionych przez nich osób, z zastrzeżeniem, że nie
dopuszcza się przekazywania uczniów osobom nieupoważnionym;
g) posiadanie danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych przewożonych uczniów
wraz z ich kontaktami telefonicznymi;
h) posiadanie listy osób upoważnionych przez rodziców/opiekunów prawnych do odbierania
uczniów oraz kontaktów telefonicznych do nich;
i) współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi przewożonych uczniów oraz pracownikami
szkół i przedszkoli w zakresie przejmowania opieki nad uczniami i informowanie ich
o sytuacjach związanych z przewozem;
j) informowanie Zamawiającego o sytuacjach związanych z przewozem w przypadku
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wystąpienia wypadku czy zdarzenia losowego z udziałem uczniów;
k) posiadanie czytelnego identyfikatora z imieniem i nazwiskiem przypiętego w widocznym
miejscu;
l) w przypadku awarii pojazdu przewożącego uczniów sprawowanie nad nimi opieki i czuwanie
nad ich bezpieczeństwem do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego,
9. Zasady powierzenia Zamawiającemu danych osobowych pracowników Wykonawcy, określonych
w Załączniku nr 7, reguluje Umowa powierzenia przetwarzania danych, stanowiąca załącznik nr 4
do niniejszej umowy.
10. Wykonawca zapewnia, że zmiany osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy będzie
następowała tylko w uzasadnionych przypadkach, o czym niezwłocznie powiadomi
Zamawiającego i przekaże mu dane osobowe tych pracowników oraz dokumenty poświadczające
spełnianie przez nich wymagań określonych w § 3 ust. 6 i ust. 8 niniejszej umowy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy o odsunięcie kierowcy lub
opiekuna od realizacji przedmiotu umowy oraz zastąpienie go inną osobą, w sytuacji naruszenia
warunków określonych w niniejszej umowie.
§4
Obowiązki Wykonawcy w zakresie warunków technicznych gwarantujących wykonanie zadania
1. Wykonawca zapewni sprawność techniczną pojazdów przeznaczonych do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.
2. Wykonawca musi posiadać aktualną licencję do wykonywania krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób, zgodnie z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 r.
o transporcie drogowym.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przewozu uczniów przy użyciu pojazdów,
do których posiada tytuł prawny do wykorzystania ich przy realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że pojazdy przeznaczone do realizacji zadania określonego
w § 1 niniejszej umowy:
a) zapewniają niezbędne bezpieczeństwo przejazdu i posiadają liczbę miejsc siedzących
odpowiednią do liczby przewożonych osób;
b) są prawidłowo oznakowane, jako środki transportu uczniów (autobus szkolny), zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, a koszt oznakowania ponosi Wykonawca;
c) posiadają aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu i jest przeznaczony
do transportu osób;
d) nie mają więcej niż 10 lat, na dzień podpisywania umowy;
e) posiadają sprawną klimatyzację i system ogrzewania;
f) maja umieszczone w widocznym miejscu informacje o zasadach korzystania ze środków
transportu i obowiązkach kierowcy;
g) posiadają dokumenty potwierdzające ich ubezpieczenie komunikacyjne od odpowiedzialności
cywilnej (OC) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z wypadków lub wszelkiego rodzaju
zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopię
zawartej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności. Wykonawca zobowiązuje się do
przedłużenia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności w przypadku jego
wygaśnięcia w czasie trwania umowy i do przedłożenia Zamawiającemu kopii polisy.
6. W przypadku awarii technicznej pojazdu lub innych zdarzeń wyłączających pojazd z eksploatacji
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zabezpieczenia zastępczego środka transportu,
zapewniającego równorzędny poziom usług, maksymalnie do 1 godziny.
7. Wykonawca zapewni właściwą ilość pojazdów niezbędną do realizacji przedmiotu umowy,
określonego w § 1 ust.1 zgodnie z opisem zawartym w § 1 ust.3 niniejszej umowy, na czas jej
trwania, a to:

a) na trasie nr 1.1.: pojazd marki ………., rok produkcji: …, numer rejestracyjny: …
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b) na trasie nr 1.2.:pojazd marki …….., rok produkcji: ….., numer rejestracyjny: …….
c) na trasie nr 1.3:pojazd marki …….., rok produkcji: ……, numer rejestracyjny: …….
na trasie nr 2.1:pojazd marki ………., rok produkcji: ……., numer rejestracyjny: ……
d) na trasie nr 2.2: pojazd marki …….., rok produkcji: …….., numer
rejestracyjny: ………
e)na trasie nr 3.: pojazd marki …………….., rok produkcji: …….., numer
rejestracyjny: ……………..
8. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca do realizacji przedmiotu niniejszej umowy może
zapewnić pojazd zamienny w stosunku do określonych w ust. 7, o czym niezwłocznie powiadomi
Zamawiającego i przekaże mu dokumenty poświadczające spełnianie przez te pojazdy wymagań
określonych w ust. 4 niniejszej umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy o zastąpienie pojazdów
zapewnionych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w sytuacji naruszenia warunków
określonych w ust. 4.
§5
Nadzór

1. Zamawiający ma prawo do kontroli wykonywanych przewozów w zakresie związanym
z ustaleniami niniejszej umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) kontroli przewozów w zakresie terminowości, punktualności, prawidłowości i zgodności
wykonywanej usługi z niniejszą umową,

b) wglądu do dokumentów potwierdzających sprawność pojazdów,
c) wglądu do dokumentów kierowców i opiekunów, potwierdzających kwalifikacje do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy,

d) wglądu do pisemnych upoważnień rodziców/opiekunów prawnych do odbioru ich dziecka od
opiekunów zapewnianych przez Wykonawcę,

3. Zamawiający upoważnia do kontroli realizacji umowy panią Annę Siemiątkowską,

e-mail:
asiemiatkowska@umsiechnice.pl, we@umsiechnice.pl, telefon: 71 786 0 999.
4. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Wykonawca upoważnia do kontaktów
z Zamawiającym ……………………..
§6
Wynagrodzenie
1. Za realizację przewozów, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie w rozliczeniu miesięcznym (okresem rozliczeniowym jest miesiąc
kalendarzowy) stanowiące sumę wynagrodzeń zrealizowanych przewozów wyliczoną
odrębnie dla każdej z tras, na podstawie następującej kalkulacji: liczba dni w danym
miesiącu, w których wykonano przewozy uczniów, pomnożona przez dzienny koszt w
danym miesiącu, w których wykonano przewozy uczniów w kwocie:
a) trasa nr 1.1 -……. zł brutto (wyliczonej z wartości usługi wskazanej przez Wykonawcę
w ofercie),
b) trasa nr 1.2 – ……. zł brutto (wyliczonej z wartości usługi wskazanej przez Wykonawcę
w ofercie),
c) trasa nr 1.3 – …….. zł brutto (wyliczonej z wartości usługi wskazanej przez Wykonawcę
w ofercie),
d) trasa nr 2.1 – …….. zł brutto (wyliczonej z wartości usługi wskazanej przez Wykonawcę
w ofercie),
e) trasa nr 2.2 –…….. zł brutto (wyliczonej z wartości usługi wskazanej przez Wykonawcę
w ofercie),
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f)

trasa nr 3
- ………. zł brutto (wyliczonej z wartości usługi wskazanej przez Wykonawcę
w ofercie).
g) Podstawę do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy stanowić będzie prawidłowo
wystawiona faktura, wraz z wykazem dni w miesiącu, w których realizowany był
przejazd. Płatnikiem faktury będzie Gmina Siechnice.
2. Faktura powinna być wystawiona do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu
rozliczeniowym i dostarczona do siedziby Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie
Wykonawcy
będzie
płatne
przelewem
na
rachunek
bankowy:
……………… o numerze rachunku ………………………….
4. Termin płatności faktury wynosi 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
§7
Ochrona danych osobowych

1. Strony oświadczają, że w ramach realizacji niniejszej umowy każda ze stron będzie przetwarzała
dane osobowe, udostępnione jej przez drugą stronę jako administratora danych osobowych.
Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osobowe przewożonych dzieci, ich rodziców,
opiekunów i ewentualnie innych osób upoważnionych do odbioru dzieci. Wykonawca zaś
udostępnia Zamawiającemu dane osobowe swoich pracowników – kierowców i opiekunów,
zawarte w załączniku nr 7 do umowy.
2. Każda ze stron zapewnia, że będzie przetwarzała powierzone jej dane osobowe zgodnie z
przepisami prawa, a w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (dalej RODO).
3. Zakres danych podlegających powierzeniu przez jedną stronę umowy drugiej stronie, cele
przetwarzania oraz zasady przetwarzania zawarte są w umowach powierzenia przetwarzania
danych osobowych, stanowiących załączniki nr 3 i 4 do niniejszej umowy.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku nieterminowego lub niezgodnego z umową wykonania usługi Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdą nieterminowość lub
niezgodność wykonania z umową;
b) za każdorazowe niewykonanie przewozu w całości lub w części Wykonawca zobowiązany
jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego karę umowną w kwocie 1 000 zł;
c) w przypadku awarii pojazdu podczas przewozu za zwłokę ponad 1 godzinę w podstawieniu
zastępczego środka transportu lub jego nie podstawienia Wykonawca będzie zobowiązany
do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą
godzinę liczoną od godziny podstawienia pojazdu uregulowanej w umowie,
d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca, zapłaci on karę umowną Zamawiającemu w wysokości 12 tysięcy
złotych.
2. Jeżeli kary umowne nie pokryją powstałej szkody, Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
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§9
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
a) wystąpienia trzykrotnego naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1;
Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tej
okoliczności,
b) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy staje się
niemożliwe, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach,
c) stwierdzenia, że kierowcy lub opiekunowie sprawujący opiekę nad przewożonymi uczniami,
powodują zagrożenie dla ich życia lub zdrowia, nie wywiązują się ze swoich obowiązków lub
nie spełniają wymagań zawartych w niniejszej umowie, a także dopuszczenia się do przewozu
bez opiekuna, Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 14 dni od dnia
stwierdzenia tej okoliczności przez Zamawiającego,
d) stwierdzenia, że pojazd podstawiony do przewozu uczniów powoduje zagrożenie dla ich życia
lub zdrowia lub nie spełnia wymagań określonych w niniejszej umowie. Zamawiający może
wykonać prawo odstąpienia w terminie 14 dni od dnia przesłanki stwierdzenia tej okoliczności
przez Zamawiającego,
e) braku niezwłocznej reakcji Wykonawcy na wniosek Zamawiającego o odsunięcie pracowników
Wykonawcy od realizacji usługi naruszających określone w Umowie warunki. Zamawiający
może wykonać prawo odstąpienia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przesłanki
f) braku wykonywania innych obowiązków przez Wykonawcę zgodnie z zapisami niniejszej
umowy lub wykonywania ich niezgodnego z zapisami niniejszej umowy w terminie 14 dni od
dnia stwierdzenia takiego przypadku.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wykonuje swoich
obowiązków wynikających z zapisów niniejszej umowy, w szczególności jeżeli nie realizuje zapłaty
za wykonane przewozy, przynajmniej za dwa okresy rozliczeniowe. Wykonawca może wykonać
prawo odstąpienia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przesłanki.

§ 10
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności, z wyłączeniem następujących zmian:
a) zmiana numeru rachunku bankowego,
b) zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami,
c) zmiana danych teleadresowych stron zawierających umowę,
d) zmiany wskazane § 1 ust. 4 i 10.
2. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego
zawiadomienia drugiej strony.

§ 11
Siła wyższa
1. Żadna ze stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy gdy wyłączną przyczyną niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązań umownych jest działanie siły wyższej.
2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych
od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony
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3.

4.

5.
6.

wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub
przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.
W przypadku zaistnienia siły wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia
prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 48
godzin, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Powiadomienie
wymaga zachowania formy dokumentowej.
Jeżeli siła wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 14 dni lub dłużej, Strony mogą w
drodze porozumienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron jakichkolwiek
zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych do dnia wystąpienia siły wyższej
zadań, zastrzeżeniem ust. 6.
Okres występowania następstw siły wyższej nie powoduje przesunięcia terminów realizacji usług
określonych w Umowie.
Jeśli siła wyższa spowoduje odwołanie zajęć szkolnych, w związku z czym świadczenie usługi
dowozu przez Wykonawcę stanie się bezprzedmiotowe, Zamawiający zwróci Wykonawcy koszty
poniesione, w związku z jego gotowością do realizowania usługi przez czas działania siły wyższej.
Zwrot kosztów Strony ustalają na kwotę 35% wynagrodzenia, które zostałoby Wykonawcy
wypłacone, gdyby nie działała siła wyższa.

§ 12
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o transporcie, ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
2. Spory między stronami na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy powszechne
według właściwości miejscowej Gminy Siechnice.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca a dwa Zamawiający.
4. Integralną część niniejszej umowy stanowią Załączniki:
1) Załącznik Nr 1. Wzór Harmonogramu przewozu.
2) Załącznik Nr 2. Wykaz uczniów uprawnionych do przewozu.
3) Załącznik Nr 3. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
4) Załącznik Nr 4. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
5) Załącznik Nr 5. Harmonogram
6) Załącznik Nr 6. Wykaz kierowców i opiekunów na poszczególnych trasach przejazdu

………….....………………
Zamawiający

……….……………………
Wykonawca
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Załącznik Nr 1 do umowy nr ..............…… z dn. …….....…….

Wzór Harmonogramu przewozu na trasie nr …….….
z dnia .................................. roku
LP.

Punkt zbiorczy

Dowóz

Odwóz

1.

Szkoła/przedszkole

---

2.

Miejscowość, ulica, opis

Godzina odjazdu

Godzina odjazdu

Godzina odjazdu

3.

Miejscowość, ulica, opis

Godzina odjazdu

Godzina odjazdu

Godzina odjazdu

4.

Miejscowość, ulica, opis

Godzina odjazdu

Godzina odjazdu

Godzina odjazdu

5.

Miejscowość, ulica, opis

Godzina odjazdu

Godzina odjazdu

Godzina odjazdu

6.

Miejscowość, ulica, opis

Godzina odjazdu

Godzina odjazdu

Godzina odjazdu

7.

Szkoła/przedszkole

---

---

…………………….…………………………..
Pieczęć
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Załącznik Nr 2 do umowy nr ..............…… z dn. …….....…….

Wykaz uczniów uprawnionych do przewozu na trasie nr …….
w miesiącu ...........................
.............. roku
z dnia .................................. roku
Szkoła/przedszkole (adres)
Dyrektor szkoły/przedszkola
(imię, nazwisko, telefon, e-mail)
Szkolny Koordynator dowozu
(imię, nazwisko, telefon, e-mail)

Lp.

Uczeń
(nazwisko i imię)

Klasa

Adres
(miejscowość,
ulica)

Zgoda rodzica
na
samodzielny
powrót dziecka
z punktu
zbiorczego
(Tak/Nie)

Uwagi
(przewóz,
tylko
dowóz/
tylko
odwóz)

Rodzic/Opiekun
prawny
Nazwisko i
imię

telefon

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

…………………….…………………………..
Data i podpis dyrektora/ koordynatora dowozu
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Załącznik Nr 3 do umowy nr ..............…… z dn. …….....…….

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
których administratorem jest Gmina Siechnice

zawarta w dniu ................................... w ................................... , między:
Gminą Siechnice, z siedzibą w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, Regon: 931935129,
NIP: 912-10-05-691, reprezentowaną przez Burmistrza Siechnic - Pana Milana Ušáka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Krystyny Chmury, zwaną dalej. („Administrator”)
a
Firmą: …………………….., („Przetwarzający”)
(dalej łącznie jako: „Strony”).
Mając na uwadze, że:
i.
Strony zawarły umowę ................................... („Umowa Podstawowa”), w związku
z wykonywaniem której Administrator powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych
w zakresie określonym Umową;
ii.
Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje
przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora;
iii.
Strony, zawierając Umowę, dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych
osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 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 119, s..1) – dalej
RODO.
Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:
1. Opis przetwarzania
1.1. Przedmiot [art. 28 ust. 3 RODO]. Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz
Umową Podstawową Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie (w rozumieniu
RODO) dalej opisanych danych osobowych (dalej w skrócie zwanych też po prostu „danymi”).
1.2. Czas [art. 28 ust. 3 RODO]. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania
Umowy Podstawowej.
1.3. Charakter i cel [art. 28 ust. 3 RODO]. Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy
Podstawowej, w szczególności:
1.3.1. charakter przetwarzania określony jest następującą rolą Przetwarzającego: wykonanie
umowy podstawowej z Administratorem;
1.3.2. celem przetwarzania jest:
(1) realizacja Umowy Podstawowej – wykonanie przez Administrator prawnych
obowiązków wynikających z zadania polegającego na zorganizowaniu przewozu z
opieką uczniów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Siechnice w roku szkolnym
2020/2021 i 2021/2022
(2) dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli
takie się pojawią w związku z Umową Podstawową
1.4. Rodzaj danych [art. 28 ust. 3 RODO]. Przetwarzanie obejmować będzie następujące
rodzaje danych osobowych uczestników zadania, o którym mowa w pkt. 1.3.2:
Dane zwykłe: pracownicy Administratora
(1) Imię i nazwisko
(2) Numer telefonu
(3) Adres e-mail
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Dane zwykłe: odbiorcy usługi Administratora określeni w Umowie Podstawowej
(1) Imię i nazwisko dziecka korzystającego z przewozów
(2) Imię i nazwisko rodzica dziecka, jego opiekuna osoby upoważnionej do odbioru dziecka
(3) Numer telefonu
(4) Adres e-mail
1.5. Kategorie osób [art. 28 ust. 3 RODO]. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć
następujących kategorii osób:
(1) pracownicy Administratora,
(2) odbiorcy usługi Administratora określeni w Umowie Podstawowej,
2. Podpowierzanie
2.1. Podpowierzenie [art. 28 ust. 2 RODO]. Przetwarzający może powierzyć konkretne
operacje przetwarzania Danych („podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia
(„Umowa Podpowierzenia”) innym podmiotom przetwarzającym. („Podprzetwarzający”), pod
warunkiem uprzedniej akceptacji Podprzetwarzającego przez Administratora lub braku
sprzeciwu.
2.2. Transfer obowiązków [art. 28 ust. 4 RODO]. Dokonując podpowierzenia, Przetwarzający
ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązkow
Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie
mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.
2.3. Zobowiązanie względem Administratora. Przetwarzający ma obowiązek zapewnić, aby
Podprzetwarzający złożył Administratorowi zobowiązanie do wykonania obowiązków, o których
mowa w poprzednim ustępie. Może to zostać wykonane przez podpisanie stosownego
oświadczenia adresowanego do Administratora wraz z podpisaniem Umowy Podpowierzenia,
zawierającego listę obowiązków Podprzetwarzającego.
3. Obowiązki Przetwarzającego
Przetwarzający ma następujące obowiązki:
3.1. Udokumentowane polecenia [art. 28 ust. 3 lit. a RODO]. Przetwarzający przetwarza
dane wyłącznie na podstawie udokumentowanego polecenia Administratora.
3.2. Nieprzetwarzanie poza EOG [art. 28 ust. 3 lit. a RODO]. Przetwarzający oświadcza, że
nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli
poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG). Przetwarzający oświadcza również, że nie
będzie korzystał z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG.
3.3. Tajemnica [art. 28 ust. 3 lit. b RODO]. Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały
upoważnione do przetwarzania danych w wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania
do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu
obowiązkowi zachowania tajemnicy.
3.4. Bezpieczeństwo [art. 28 ust. 3 lit. c RODO]. Przetwarzający zapewnia ochronę danych i
podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi
postanowieniami Umowy.
3.5. Podprzetwarzanie [art. 28 ust. 3 lit. d RODO]. Przetwarzający przestrzega warunków
korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podprzetwarzającego).
3.6. Współpraca przy realizacji praw jednostki [art. 28 ust. 3 lit. e RODO]. Przetwarzający
zobowiązuje się wobec Administratora do odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą,
w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO (tzw. „prawa jednostki”).
Przetwarzający oświadcza, że zapewnia obsługę praw jednostki w odniesieniu do powierzonych
danych.
3.7. Wsparcie przy obowiązkach bezpieczeństwa [art. 28 ust. 3 lit. f RODO]. Przetwarzający
współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru
ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32–36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie
naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony
danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym).
3.8. Legalność poleceń [art. 28 ust. 3 ak. 2 RODO]. Jeżeli Przetwarzający poweźmie
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wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji,
Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób
udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń
przeciwko Administratorowi z tego tytułu.
3.9. Projektowanie prywatności [art. 25 ust. 1 RODO]. Planując dokonanie zmian w sposobie
przetwarzania danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu
projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO, i ma obowiązek z
wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i w takich
terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane
przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi
bezpieczeństwa danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek
przetwarzania danych przez Przetwarzającego.
3.10. Minimalizacja [art. 25 ust. 2 RODO]. Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia
dostępu do danych wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest potrzebny do realizacji
Umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie.
3.11. RCPD [art. 30 ust. 2 RODO]. Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia
dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych, w tym rejestru czynności przetwarzania
danych osobowych o ile jest to wymagane art. 30 RODO. Przetwarzający udostępniania na
żądanie Administratora prowadzony rejestr czynności przetwarzania danych przetwarzającego,
z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Przetwarzającego.
3.12. Profilowanie [art. 13 i 14 RODO]. Przetwarzający nie będzie stosował profilowania.
3.13. Szkolenie personelu. Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym
do przetwarzania danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
3.14. Przepływ danych. Strony ustalają następujące sposoby przekazania danych, tak by
osoby biorące udział w tych czynnościach miały stosowne upoważnienia, a środki używane do
przekazu zapewniały bezpieczeństwo danych w czasie przekazywania, do wyboru przez
Przetwarzającego:
3.14.1. przekazanie osobiste Przetwarzającemu danych niezbędnych do realizacji umowy
podstawowej w odpowiednio zabezpieczonej kopercie, lub;
3.14.2. przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej danych spakowanych i
zabezpieczonych kodem (hasłem), kod (hasło) zostanie przekazane innym źródłem.
4. Obowiązki Administratora
4.1. Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy,
udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń
Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.
5. Bezpieczeństwo danych
5.1. Bezpieczeństwo danych osobowych [art. 32 RODO]. Przetwarzający przeprowadził
analizę ryzyka przetwarzania powierzonych danych i stosuje się do jej wyników co do
organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych.
5.2. Środki bezpieczeństwa. Przetwarzający zapewnia i zobowiązuje się, że:
a) dokonał oceny przydatności pseudominizacji i szyfrowania i stosuje te techniki w takim
zakresie, w jakim są potrzebne do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa danych
odpowiedniego do ustalonego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, przy ich
przetwarzaniu;
b) posiada zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności
swoich systemów i usług przetwarzania;
c) posiada zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do
nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
d) regularnie testuje, mierzy i ocenia skuteczność stosowanych środków technicznych i
organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
5.3. Gwarancje bezpieczeństwa. Przetwarzający przedstawił Administratorowi informacje i
dokumenty potwierdzające, że Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia
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odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Obie Strony zachowują kopie
przedstawionych dokumentów i dowody przedstawienia informacji dla potrzeb spełnienia
wymogu rozliczalności.
6. Powiadomienie o Naruszeniach Danych Osobowych
6.1. Powiadomienie o naruszeniu. Przetwarzający powiadamia Administratora o każdym
podejrzeniu naruszenia ochrony danych nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia,
umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje
Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia
lub jego braku.
6.2. Rozwinięcie. Przetwarzający przesyła powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia wraz z
wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi
spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru.
7. Nadzór
7.1. Sprawowanie kontroli [art. 28 ust. 3 lit. h RODO]. Administrator kontroluje sposób
przetwarzania powierzonych danych po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o
planowanej kontroli. Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do wstępu
do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane, oraz wglądu do dokumentacji związanej z
przetwarzaniem danych. Administrator uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego
udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych oraz udostępnienia
rejestrów przetwarzania (z zastrzeżeniem tajemnicy handlowej Przetwarzającego).
7.2. Współpraca przy kontroli [art. 28 ust. 3 lit. h RODO]. Przetwarzający współpracuje z
urzędem ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych przez niego zadań.
7.3. Przetwarzający:
(1) udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności
działania Administratora z przepisami RODO,
(2) umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów lub
inspekcji. Przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji audytów lub inspekcji.
8. Oświadczenia Stron
8.1. Oświadczenie Administratora. Administrator oświadcza, że jest Administratorem danych
oraz że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je
Przetwarzającemu.
8.2. Oświadczenie Przetwarzającego [art. 28 ust. 1 RODO]. Przetwarzający oświadcza, że
posiada niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne do przetwarzania
danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem i niniejszą umową oraz daje rękojmię
należytego wykonania niniejszej Umowy.
8.3. Referencje [art. 28 ust. 1 RODO]. Na żądanie Administratora Przetwarzający przekaże
niezbędne dowody, że Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi
RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
9. Odpowiedzialność
9.1. Odpowiedzialność Przetwarzającego [art. 82 ust. 3 RODO].
Przetwarzający odpowiada 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.
9.2. Odpowiedzialność za Podprzetwarzających [art. 28 ust. 4 RODO]. Jeżeli
Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych,
pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez
Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.
10. Okres Obowiązywania Umowy Powierzenia [art. 28 ust. 3 RODO]
10.1. Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej z zastrzeżeniem
terminu karencji usunięcia danych wskazanego w kolejnym artykule Umowy.
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11. Usunięcie danych
11.1. Usunięcie danych [art. 28 ust. 3 lit g RODO]. Z chwilą rozwiązania Umowy
Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych danych i jest
zobowiązany do:
(1) usunięcia danych i poinformowania Administratora na piśmie o dacie i sposobie, w jaki
usunięto dane,
(2) usunięcia wszelkich istniejących kopii lub zwrotu danych, chyba że Administrator postanowi
inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej
przechowywanie danych,
11.2. Karencja. Przetwarzający dokona usunięcia danych po upływie 180 dni od zakończenia
Umowy Podstawowej, chyba że Administrator poleci mu to uczynić wcześniej. Jeżeli okres
przechowywania danych przez Przetwarzającego jest określony przepisami prawa wówczas
Przetwarzający dokona usunięcia danych w wyznaczonym prawem okresie.
12. Postanowienia końcowe
12.1. Pierwszeństwo. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszej Umowy
Powierzenia a Umowy Podstawowej pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Powierzenia.
Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych między
Administratorem a Przetwarzającym należy regulować przez zmiany niniejszej Umowy lub w
wykonaniu jej postanowień.
12.2. Egzemplarze. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron.
12.3. Właściwość prawa. Umowa podlega RODO oraz prawu polskiemu.

Administrator

Przetwarzający
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Załącznik Nr 4 do umowy nr ..............…… z dn. …….....…….

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
których administratorem jest ……………

zawarta w dniu ................................... w ................................... , między:
Firmą: ………………………………., („Administrator”)
a
Gminą Siechnice, z siedzibą w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, Regon: 931935129,
NIP: 912-10-05-691, reprezentowaną przez Burmistrza Siechnic - Pana Milana Ušáka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Krystyny Chmury, zwaną dalej. („Przetwarzający”)
(dalej łącznie jako: „Strony”).
Mając na uwadze, że:
i.
Strony zawarły umowę ................................... („Umowa Podstawowa”), w związku
z
wykonywaniem której Administrator powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w
zakresie określonym Umową;
ii.
Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje
przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora;
iii.
Strony, zawierając Umowę, dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych
osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 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 119, s..1) – dalej
RODO.
Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:
1. Opis przetwarzania
1.1. Przedmiot [art. 28 ust. 3 RODO]. Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz
Umową Podstawową Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie (w rozumieniu
RODO) dalej opisanych danych osobowych (dalej w skrócie zwanych też po prostu „danymi”).
1.2. Czas [art. 28 ust. 3 RODO]. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania
Umowy Podstawowej.
1.3. Charakter i cel [art. 28 ust. 3 RODO]. Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy
Podstawowej, w szczególności:
1.3.1. charakter przetwarzania określony jest następującą rolą Przetwarzającego: Zamawiający
usługę przewozu dzieci do szkół.
1.3.2. celem przetwarzania jest:
(1) realizacja Umowy Podstawowej
(2) dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli
takie się pojawią w związku z Umową Podstawową
1.4. Rodzaj danych [art. 28 ust. 3 RODO]. Przetwarzanie obejmować będzie następujące
rodzaje danych osobowych uczestników zadania, o którym mowa w pkt. 1.3.2:
Dane zwykłe : pracownicy Administratora
(1) imię i nazwisko
(2) numer telefonu
(3) adres e-mail
1.5. Kategorie osób [art. 28 ust. 3 RODO]. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć
następujących kategorii osób:
(1) pracownicy Administratora – kierowcy oraz opiekunowie,

17

2. Podpowierzanie
2.1. Podpowierzenie [art. 28 ust. 2 RODO]. Przetwarzający może powierzyć konkretne
operacje przetwarzania Danych („podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia
(„Umowa Podpowierzenia”) innym podmiotom przetwarzającym. („Podprzetwarzający”), pod
warunkiem uprzedniej akceptacji Podprzetwarzającego przez Administratora lub braku
sprzeciwu.
2.2. Transfer obowiązków [art. 28 ust. 4 RODO]. Dokonując podpowierzenia, Przetwarzający
ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązkow
Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie
mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.
2.3. Zobowiązanie względem Administratora. Przetwarzający ma obowiązek zapewnić, aby
Podprzetwarzający złożył Administratorowi zobowiązanie do wykonania obowiązków, o których
mowa w poprzednim ustępie. Może to zostać wykonane przez podpisanie stosownego
oświadczenia adresowanego do Administratora wraz z podpisaniem Umowy Podpowierzenia,
zawierającego listę obowiązków Podprzetwarzającego.
3. Obowiązki Przetwarzającego
Przetwarzający ma następujące obowiązki:
3.1. Udokumentowane polecenia [art. 28 ust. 3 lit. a RODO]. Przetwarzający przetwarza
dane wyłącznie na podstawie udokumentowanego polecenia Administratora.
3.2. Nieprzetwarzanie poza EOG [art. 28 ust. 3 lit. a RODO]. Przetwarzający oświadcza, że
nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli
poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG). Przetwarzający oświadcza również, że nie
będzie korzystał z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG.
3.3. Tajemnica [art. 28 ust. 3 lit. b RODO]. Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały
upoważnione do przetwarzania danych w wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania
do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu
obowiązkowi zachowania tajemnicy.
3.4. Bezpieczeństwo [art. 28 ust. 3 lit. c RODO]. Przetwarzający zapewnia ochronę danych i
podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi
postanowieniami Umowy.
3.5. Podprzetwarzanie [art. 28 ust. 3 lit. d RODO]. Przetwarzający przestrzega warunków
korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podprzetwarzającego).
3.6. Współpraca przy realizacji praw jednostki [art. 28 ust. 3 lit. e RODO]. Przetwarzający
zobowiązuje się wobec Administratora do odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą,
w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO (tzw. „prawa jednostki”).
Przetwarzający oświadcza, że zapewnia obsługę praw jednostki w odniesieniu do powierzonych
danych.
3.7. Wsparcie przy obowiązkach bezpieczeństwa [art. 28 ust. 3 lit. f RODO]. Przetwarzający
współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru
ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32–36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie
naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony
danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym).
3.8. Legalność poleceń [art. 28 ust. 3 ak. 2 RODO]. Jeżeli Przetwarzający poweźmie
wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji,
Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób
udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń
przeciwko Administratorowi z tego tytułu.
3.9. Projektowanie prywatności [art. 25 ust. 1 RODO]. Planując dokonanie zmian w sposobie
przetwarzania danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu
projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO, i ma obowiązek z
wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i w takich
terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane
przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi
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bezpieczeństwa danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek
przetwarzania danych przez Przetwarzającego.
3.10. Minimalizacja [art. 25 ust. 2 RODO]. Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia
dostępu do danych wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest potrzebny do realizacji
Umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie.
3.11. RCPD [art. 30 ust. 2 RODO]. Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia
dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych, w tym rejestru czynności przetwarzania
danych osobowych o ile jest to wymagane art. 30 RODO. Przetwarzający udostępniania na
żądanie Administratora prowadzony rejestr czynności przetwarzania danych przetwarzającego,
z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Przetwarzającego.
3.12. Profilowanie [art. 13 i 14 RODO]. Przetwarzający nie będzie stosował profilowania.
3.13. Szkolenie personelu. Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym
do przetwarzania danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
3.14. Przepływ danych. Strony ustalają następujące sposoby przekazania danych, tak by
osoby biorące udział w tych czynnościach miały stosowne upoważnienia, a środki używane do
przekazu zapewniały bezpieczeństwo danych w czasie przekazywania, do wyboru przez
Przetwarzającego:
3.14.1. przekazanie osobiste Przetwarzającemu danych niezbędnych do realizacji umowy
podstawowej w odpowiednio zabezpieczonej kopercie, lub;
3.14.2. przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej danych spakowanych i
zabezpieczonych kodem (hasłem), kod (hasło) zostanie przekazane innym źródłem.
4. Obowiązki Administratora
4.1. Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy,
udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń
Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.
5. Bezpieczeństwo danych
5.1. Bezpieczeństwo danych osobowych [art. 32 RODO]. Przetwarzający przeprowadził
analizę ryzyka przetwarzania powierzonych danych i stosuje się do jej wyników co do
organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych.
5.2. Środki bezpieczeństwa. Przetwarzający zapewnia i zobowiązuje się, że:
a) dokonał oceny przydatności pseudominizacji i szyfrowania i stosuje te techniki w takim
zakresie, w jakim są potrzebne do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa danych
odpowiedniego do ustalonego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, przy ich
przetwarzaniu;
b) posiada zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności
swoich systemów i usług przetwarzania;
c) posiada zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do
nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
d) regularnie testuje, mierzy i ocenia skuteczność stosowanych środków technicznych i
organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
5.3. Gwarancje bezpieczeństwa. Przetwarzający przedstawił Administratorowi informacje i
dokumenty potwierdzające, że Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Obie Strony zachowują kopie
przedstawionych dokumentów i dowody przedstawienia informacji dla potrzeb spełnienia
wymogu rozliczalności.
6. Powiadomienie o Naruszeniach Danych Osobowych
6.1. Powiadomienie o naruszeniu. Przetwarzający powiadamia Administratora o każdym
podejrzeniu naruszenia ochrony danych nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia,
umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje
Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia
lub jego braku.
6.2. Rozwinięcie. Przetwarzający przesyła powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia wraz z
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wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi
spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru.
7. Nadzór
7.1. Sprawowanie kontroli [art. 28 ust. 3 lit. h RODO]. Administrator kontroluje sposób
przetwarzania powierzonych danych po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o
planowanej kontroli. Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do wstępu
do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane, oraz wglądu do dokumentacji związanej z
przetwarzaniem danych. Administrator uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego
udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych oraz udostępnienia
rejestrów przetwarzania (z zastrzeżeniem tajemnicy handlowej Przetwarzającego).
7.2. Współpraca przy kontroli [art. 28 ust. 3 lit. h RODO]. Przetwarzający współpracuje z
urzędem ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych przez niego zadań.
7.3. Przetwarzający:
(1) udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności
działania Administratora z przepisami RODO,
(2) umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów lub
inspekcji. Przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji audytów lub inspekcji.
8. Oświadczenia Stron
8.1. Oświadczenie Administratora. Administrator oświadcza, że jest Administratorem danych
oraz że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je
Przetwarzającemu.
8.2. Oświadczenie Przetwarzającego [art. 28 ust. 1 RODO]. Przetwarzający oświadcza, że
posiada niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne do przetwarzania
danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem i niniejszą umową oraz daje rękojmię
należytego wykonania niniejszej Umowy.
8.3. Referencje [art. 28 ust. 1 RODO]. Na żądanie Administratora Przetwarzający przekaże
niezbędne dowody, że Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi
RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
9. Odpowiedzialność
9.1. Odpowiedzialność Przetwarzającego [art. 82 ust. 3 RODO].
Przetwarzający odpowiada 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.
9.2. Odpowiedzialność za Podprzetwarzających [art. 28 ust. 4 RODO]. Jeżeli
Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych,
pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez
Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.
10. Okres Obowiązywania Umowy Powierzenia [art. 28 ust. 3 RODO]
10.1. Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej z zastrzeżeniem
terminu karencji usunięcia danych wskazanego w kolejnym artykule Umowy.
11. Usunięcie danych
11.1. Usunięcie danych [art. 28 ust. 3 lit g RODO]. Z chwilą rozwiązania Umowy
Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych danych i jest
zobowiązany do:
(1) usunięcia danych i poinformowania Administratora na piśmie o dacie i sposobie, w jaki
usunięto dane,
(2) usunięcia wszelkich istniejących kopii lub zwrotu danych, chyba że Administrator postanowi
inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej
przechowywanie danych,
11.2. Karencja. Przetwarzający dokona usunięcia danych po upływie 180 dni od zakończenia
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Umowy Podstawowej, chyba że Administrator poleci mu to uczynić wcześniej. Jeżeli okres
przechowywania danych przez Przetwarzającego jest określony przepisami prawa wówczas
Przetwarzający dokona usunięcia danych w wyznaczonym prawem okresie.
12. Postanowienia końcowe
12.1. Pierwszeństwo. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszej Umowy
Powierzenia a Umowy Podstawowej pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Powierzenia.
Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych między
Administratorem a Przetwarzającym należy regulować przez zmiany niniejszej Umowy lub w
wykonaniu jej postanowień.
12.2. Egzemplarze. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron.
12.3. Właściwość prawa. Umowa podlega RODO oraz prawu polskiemu.

Administrator

Przetwarzający
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Załącznik Nr 6 do umowy nr ..............…… z dn. …….....…….
Wykaz opiekunów i kierowców na poszczególnych trasach przejazdu

Lp.

Nazwisko i imię

Telefon

Trasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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